Beslut 2019-03-29
Koncept för privata aktörer att ta del av SSF Seglarskola
Två vägar
1. Bilda en idrottsförening som ansluter sig till Svenska Seglarförbundet.
2. Köpa certifieringen SSF Seglarskola och därmed också möjligheten att ta del av
ledarutbildningarna, servicen och allt material som finns för SSF Seglarskola.
Bakgrund
Visionen vi strävar mot är ”Segling tillgänglig för alla”. Seglarskola och utbildning är två centrala
pusselbitar för att nå dit. Om Svenska Seglarförbundet kan stötta fler seglarskolor och nå ut till
fler personer genom att öppna upp för möjligheten att samverka med privata aktörer så ligger det
i linje med visionen.
SSF Seglarskola är både som koncept och varumärke starkt. Som en certifierad SSF Seglarskola
får klubben tillgång till våra uppskattade ledarskapsutbildningar, stöd, service och marknadsföring
av Svenska Seglarförbundets kansli, färdiga kursplaner, kursmaterial, kunskapsintyg i form av
seglarmärken och möjlighet att utfärda seglarintyg 1 och 2 och mycket mer i form av material och
lathundar.
Väg 1, Bilda en idrottsförening som ansluter sig till Svenska Seglarförbundet
Fördelar
Nackdelar
Tillgång till mer stöd
Kräver administration i form av rapporter,
Försäkring ingår
medlemsregister, årsmöte och
Billigare
bidragsredovisningar.
Läs om alla medlemsförmåner här
Så här lätt är det att blida en idrottsförening.
Ansökan görs via ett digitalt ansökningsformulär på www.svensksegling.se.
Klicka här för att komma direkt till ansökningsformuläret.
Till ansökan ska följande dokument bifogas:
- Föreningens stadgar (helst skapade utifrån ”Riksidrottsförbundets stadgemall för föreningar”
- Årsmötesprotokoll med beslut om inträde i Svenska Seglarförbundet
- Medlemsförteckning – uppgift om antalet medlemmar i föreningen (minst 20 stycken)
- Kvitto på inbetald inträdesavgift 200 kr (sätts in på BG 641-6945 ange föreningens namn)
Av föreningens namn ska det framgå vilken idrott som bedrivs. Dessutom bör ordet "klubb",
"förening" eller "sällskap" ingå i namnet (RFs stadgar § 30). Läs mer här om
Riksidrottsförbundets Namnregler för föreningar.
För att slippa deklarera kan ansökan göras om befrielse från att lämna särskild uppgift. Till
ansökningsblankett på skatteverkets hemsida.

Räkneexempel
Ungefärlig kostnad för en förening med 40 medlemmar som bedriver SSF Seglarskola för 20 barn
(som blir medlem i föreningen) under en vecka och 20 vuxna (behöver ej vara medlem i
föreningen) en vecka:
Årsavgift till SSF: 800 kr + 40*50 kr
Årsavgift till DSF (i storstadsregion): 20kr*40 mlm: 800 kr
Summa kostnad: 3600 kr
LOK-Stöd: 4 ledare * 21 kr * 5 dagar + 7 kr* 20 deltagare * 5 dagar = 1120 kr
Summa intäkt 1120
Summa tot 2480
Väg 2, Köpa certifieringen SSF Seglarskola
Om ett företag/förening istället för att bilda en idrottsförening önskar köpa certifieringen SSF
Seglarskola av Svenska Seglarförbundet så kostar det:
15 000 kr per år samt 10kr per seglarskoleelev
Då ingår möjligheten att gå på Svenska Seglarförbundets ledarskapsutbildningar, stöd, service och
marknadsföring av Svenska Seglarförbundets kansli, färdiga kursplaner, kursmaterial,
kunskapsintyg i form av seglarmärken och Guiden för SSF Seglarskola samt möjlighet att utfärda
Seglarintyg
OBS! Svenska Seglarförbundets medlemsförsäkring ingår inte. Inte heller möjligheten till de
bidrag som finns inom idrottsrörelsen.

