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ORDFÖRANDE JONAS GUSTAFSON INLEDER
Det skall inte ha hänt något i SVERA, där det skall ha hänt saker är i svenska motorsportsförbundet
SVEMO. Vi har under det gångna året fortsatt vår flytt av verksamheten till SVEMO och vi har nu all
vår verksamhet där. Det mesta har gått bra men som ni alla förstår återstår mycket jobb, vi kommer
behöva många eldsjälar som engagerar sig i vår idrott framöver om vi skall kunna återhämta oss efter
pandemin.
Om jag blickar tillbaka på det gångna tiden har det ju hänt mycket positivt. Vi har haft fantastiska
framgångar på vattnet som resulterat i många mästerskapsmedaljer. Jonas Anderssons VM guld i F1
är ju helt otroligt, vilken otrolig kämpainsats.
Pandemin är över och tyvärr ser det ut som vi nu får slåss mot en lågkonjunktur. Jag skall ta fram min
aquabike och tävla mer frekvent den säsong som nu kommer, jag hoppas få träffa många av er på
vattnet snart igen!

Jonas Gustafson
Ordförande
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ORGANISATION
FÖRBUNDSSTYRELSEN 2021–2022
Ordförande

Jonas Gustafson, 2020–2022

Vice ordförande

Mari Stensson, 2021-2023

Skattmästare

Kari Fredheim, 2021–2023

Ledamot

Erika Ohlsson, 2021-avgick 2022-05-05

Ledamot

Anna-Karin Eriksson, 2021-2023

Ledamot

Lucas Hall, 2020-2022

Ledamot

Johan Johansson, 2020-2022

Suppleant

Marco Witt, 2021-2023

Suppleant

Mats Örtendahl, 2021-2022

Revisor

Anders Lindén, 2021-2022

Revisor suppleant

Anders Stark, 2021-2022

VALBEREDNINGEN
Björn Blomquist, ordförande
Eva Petersson, ledamot
Magnus Pettersson, ledamot

FÖRBUNDSKANSLIET
Ingen anställd personal.

3

ARBETSUTSKOTTET
Jonas Gustafson, ordförande
Mari Stensson
Kari Fredheim
Jamie Roshage Spörndli

BESVÄRS- OCH DISCIPLINNÄMNDEN
Tommy Jacobsson, ordförande
Christer Gustafsson
Pernilla Ingvarsson
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SÄRSKILDA HÄNDELSER
FÖLJDERNA AV EN FÖRÄNDRAD ORGANISERING
Efter beslut på förbundsmötet i december 2019 om att verka för ett samgående med Svenska
Motorsportförbundet, Svemo (tidigare Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet) verkställdes beslutet
den 1 april 2021.
Den idrottsliga verksamheten som tidigare fanns i förbundet flyttades därför till Svemo den 1 april 2021.
Verksamheten och medlemsföreningarna har mottagits väl. Detta innebär att det under detta verksamhetsår
inte funnits någon idrottslig verksamhet i förbundet och att denna verksamhetsberättelse av naturliga skäl inte
är lika omfattande som tidigare år.
Förbundsstyrelsen har bestått av 9 personer fram till 5 maj 2022, därefter 8 personer efter att en person bett
att bli befriad från sitt uppdrag med på grund av personliga skäl. Förbundskansliet har inte haft någon anställd
personal under verksamhetsåret.
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FÖRBUNDSSTYRELSEN
STYRELSEMÖTEN
Under det gånga verksamhetsåret har det hållits ett protokollförda styrelsemöten utöver det konstituerande
mötet. Samtliga av mötena har varit digitala möten, via Microsoft Teams. Då förbundsstyrelsen även utgör
Vattensportsektionen i Svemo har styrelsemötena hållits parallellt med sektionsmötena.

MEDLEMSFÖRENINGAR
Vid verksamhetsårets slut har förbundet 26 medlemsföreningar, sedan förra röstlängden upprättades har
Ängelholms Jetski Klubb begärt utträde.

DISCIPLIN- OCH BESVÄRSNÄMNDEN
Disciplinnämnden prövar bestraffningsärenden enligt 14 kapitlet RF:s stadgar och besvärsnämnden prövar
tävlingsärenden i andra instans enligt 15 kapitlet RF:s stadgar. Varken disciplin- eller besvärsnämnden har
under verksamhetsåret fått in några ärenden att pröva.
Disciplin- och besvärsnämnden har under året varit Svemos disciplinnämnd behjälplig i frågor som rör
vattensporterna.
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