Protokoll fört vid Svenska Seglarförbundets årsmöte
Seglardagen den 1-2 april 2006 i Göteborg
Röstlängd
Antal

röster

ombud

Distriktseglarförbund

Ombud

Blekinge
Dalarna
Gotland
Gästrikland
Mellannorrland

Bertil Eliasson

8

2

1

Lars Ljung
Nils G Lundborg
Kjell Grafström
Håkan Enerud

5
3
19

1
1
4

1
1
2

Jörgen Nilsson
Anna Arnsvik
Johanna Nilsson Schönhult
Stig Langner
Patrik Schander
Margaretha Björklund
Göran Collin
Johan Hasum
Mats Nyström
Per Cleverdal
Håkan Alm
Tomas Alm
Sven Sjöö
Josef Jura
Stefan Nordström
Harald Gradén
Ingemar Johansson
Karin Malmcrona
Jan Rinman
Dan Björkman
Claes-Håkan Jonséus
Sture Forsberg
Håkan Hallgren

51

11

3

29

6

2

122

15

4

20

4

2

17
10

4
2

1
2

5
15

1
3

1
2

73

15

3

10
5
18

2
1
4

1
1
2

410

76

31

Norrbotten
Skåne

Småland
Stockholm

Södermanland
Uppland
Värmland
Västerbotten
Västergötland
Västkusten

Västmanland
Örebro län
Östergötland
Summa distriktseglarförbund

Röstlängd för klassförbund på omstående sida

Antal FS

Antal

v.g. vänd

Röstlängd 2006 (sid 2)
Antal
röster

Antal
ombud

Nils Borre

1

1

Björn Smit

1

1

Svante Svensson
B-O Holmberg

1
1

1
1

Marek Janiec

1

1

Matts Nilsson

1

1

Anna Carlsson

1

1

Lennart Johansson
Johan Lundqvist

1
1

1
1

Robert Winter
Charlotta Cronér

1
1

1
1

Carl-Henrik Ridderstad

1

1

Mattias Dahlström
Berndt Öjerborn
Jan Sjögren

1
1
1

1
1
1

Per Nihlmark

1

1

Summa klassförbund

16

16

Summa distriktseglarförbund

76

31

Summa totalt antal

92

Klassförbund
Sv Brädseglarförbundet
Sv Drakklubb
Sv E-jolleförbundet
Sv Expresseglare
Sv Finnjolleförbundet
Sv Folkbåtsförbundet
Sv Havskappseglingsförbundet
Sv H.båtsförbundet
Sv IF-båtsförbundet
Sv J-80 förbundet
Sv Laserförbundet
Sv Maxi Racerförbundet
Sv Mirrorförbundet
Sv M-båtsförbundet
Sv Modellseglarförbundet
Sv Neptunkryssarförbundet
Sv OK-jolleförbundet
Sv Optimistjolleförbundet
Sv Safirförbundet
Sv Skärgårdskryssarförbundet
Sv Smaragdförbundet
Sv Snipeförbundet
Sv Starbåtsförbundet
Sv Tornadoförbundet
Sv Trissjolleförbundet
Sv Ynglingförbundet
Sv Zoom8 förbundet
Sv 2,4mR- förbundet
Sv 49er-förbundet
Sv 470-förbundet
Sv 606-förbundet

Ombud

47

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2006

§1

Seglardagens öppnande
Hans-Åke Fryklund, Svenska Seglarförbundets ordförande hälsade alla välkomna
till årets Seglardag.
Ordföranden i Västkustens DSF Karin Malmcrona presenterade seglingsverksamheterna inom sitt DSF och hälsade på sitt distrikts vägnar alla hjärtligt välkomna.
Seglardagen inleddes med en parentation över under året avlidna medlemmar och
funktionärer.
Minnet av
Pelle Gedda

En av våra legender inom svensk segling, med
meriter som; Skärgårdskryssarpokalen 1937, Dragon
Gold Cup 1939 Drake, OS silver 1952 Drake,
Guldpokalen m fl.
Pelle var från mitten på 40 talet engagerad i KSSS,
och var från 1946 till 1970 ordförande i dess juniorkommitté, styrelseledamot, vice ordförande och till
slut ordförande.
Pelle var för många mister regler och han skrev bl a
en av de vackraste regelböckerna som gjorts.
Pelle Gedda blev 90 år

Bengt Julin

Bengt introducerade och sponsrade många av våra
stora kappseglingsklasser. Han var bland annat den
starka mannen vid introduktionen av Optimisten,
Spättan, Flying Junior, Flying Dutchman och
Lasern.
Han var också en viktig sponsor till flera av våra
olympiska medaljörer under 70 och 80-talen och
Bengt var också en trogen sponsor för handikappseglingen.
Han var dessutom internationell domare, ledare för
den svenska OS truppen 1972, var engagerad i
KSSS, Seglarförbundet och satt 25 år i
Internationella seglarförbundets centerbordskommitté. Bengt blev 94 år.

Stefan Andersson

Staffan avled strax före jul endast 60 år gammal.
Han var medlem i Seglarförbundets Historiska
Utskott sedan starten 1993. Stefan förestod
biblioteket på Sjöhistoriska Museet och var mycket
kunnig och hjälpsam inom sitt område. Han visste
allt om gamla båtar.

Gunnar Skogby

var sedan mitten på 70 talet en drivande kraft när det
gäller LYS systemet här i Sverige. Gunnar var sedan
mitten på 80-talet ledamot i SSFs tekniska kommitté
och ingick i Göteborg Hallands Lyskommitté och
Tekniska kommitté sedan 1994. Gunnar Skogby var
även ledamot i ISAFs Empire Handicap kommitté
sedan 1997.

hedrades med en tyst minut.

Parentation

§2

Upprop, granskning av fullmakter och justering av röstlängd
Upprop förrättades och röstlängden justerades.

§3

Konstaterades

att

samtliga närvarandes fullmakter inlämnats.

Beslöts

att

fastställa röstlängden innebärande

att

sammanlagt 92 röster är representerade vid Seglardagen
fördelade med 76 röster från Distriktseglarförbunden och
16 röster från Klassförbunden.

Val av två (2) justeringsmän att jämte mötesordföranden justera
Seglardagens protokoll, samt val av två (2) rösträknare.
Beslöts

att

till justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets
protokoll välja Johan Hasum, Stockholms DSF och
Jörgen Nilsson, Skånes DSF.

att

även till rösträknare välja justeringsmännen Johan Hasum
och Jörgen Nilsson.

§ 4 Fråga om Seglardagens behöriga utlysande
Konstaterades

Beslöts

att

kallelse till Seglardagen publicerats i ”Segling” nr 9 2005
samt i SSF:s Nyhetsbrev i november 2005 samtidigt som
den presenterats på förbundets hemsida.

att

skriftlig kallelse till distriktsseglarförbund och
klassförbund med seglardagshandlingar sändes ut med
post under vecka 10 2006.

att

förklara Seglardagen 2005 behörigen utlyst.

§ 5 Val av Seglardagens presidium (ordförande och sekreterare)
Beslöts

att

till mötesordföranden välja Lars Berglund

att

mötessekreterare välja Anders Larzon, SSF:s Breddchef.

Mötesordföranden Lars Berglund tackade för förtroendet.

§ 6 Nomineringar av kandidater inför val
Konstaterades

att

inför val av styrelserepresentanter, revisorer, revisorssuppleanter, ledamöter i valnämnd samt kommittéordföranden skall nomineringar fastställas.

Beslöts

att

till styrelseledamöter nominera
Hans-Åke Fryklund, för omval till ordförande i 2 år,
Göran Lindén, för omval till skattmästare i 2 år,
Pekko Svensson, för omval till ledamot rekrytering i 2 år,
Anna Holmdahl, för omval till ledamot junior i 2 år.

Styrelsen

Beslöts

Beslöts

att

till revisorer nominera
Björn Fernström och
Thomas Olrog

att

till revisorssuppleant nominera
Bo Sunesson

att

till valnämnd nominera
Stefan Nordström
Peder Dahlberg,
Berndt Öjerborn,
Agneta Frendin och
Kristina Jönsson

att

ajournera årsmötet till kl 16.00 för utskottsbehandlingar av
motioner samt verksamhets-och förvaltningsberättelser.

§ 7 Förbundsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser
Årsmötesförhandlingarna återupptogs och ordföranden föredrog verksamhets- och
förvaltningsberättelsen för 2005 varvid Ekonomiutskottet gav sitt utlåtande.
Konstaterades

Beslöts

§8

att

Verksamhetsberättelsen saknar vissa SM-resultat för 2005

att

Ekonomiutskottet tillstyrker att styrelseledamöterna
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

att

justeringar av tävlingsresultat för 2005 skall göras i
verksamhetsberättelsen för 2005 innebärande;
att lägga till resultat för Sprint-SM i Laser
att

lägga till resultat för SM i Trissjolle

att

lägga till resultat för SM i Matchracing

att

kommande års redovisningar av tävlingsresultat även skall
innehålla samtliga besättningsmän

att

godkänna verksamhets- och förvaltningsberättelsen för
2005.

Revisorernas berättelse
Den i förväg utsända revisionsberättelsen redovisades.
Konstaterades

Beslöts

att

revisorerna tillstyrker att Seglardagen fastställer den i
årsredovisningen presenterade balans- och
resultaträkningen per den 31 december 2005 och

att

revisorerna tillstyrker att styrelseledamöterna beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

att

godkänna Revisionsberättelsen och lägga den till
handlingarna.

Revisorer

Valnämnd

§9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslöts

att

enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
2005.

Konstaterades

att

styrelsens ledamöter inte deltog i detta beslut.

§ 10 Motioner
Motionsutskotten redovisade sina förslag avseende inkomna motioner.
Motion 9

Stockholms Seglarförbunds motion årsavgift för
dubbelanslutna förbundssällskap;

Konstaterades

att

utskottet föreslår att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att
utreda konsekvenserna av en dubbelanslutningsrabatt som
tidigast kan påverka medlemsavgifterna 2008.

Beslöts

att

avslå motionen men

att

i enlighet med utskottets förslag ge styrelsen i uppdrag att
utreda konsekvenserna av en dubbelanslutningsrabatt som
tidigast kan påverka medlemsavgifterna 2008.

Motion 8

Stockholms Seglarförbunds motion angående förvägrad
rösträtt;

Konstaterades

att

utskottet bifaller motionen i enlighet med styrelsens
förslag.

Beslöts

att

bifalla motionen enligt styrelsens förslag om översyn av
regelverket inklusive vad som skall utgöra förlust av
rösträtt vid DSF:s årsmöte.

Motion 1

Västkustens Seglarförbunds motion angående idéprogrammet ”Idrotten vill”

Konstaterades

att

utskottet bifaller motionen med vissa tillägg.

Beslöts

att

bifalla motionen med tillägget
att SSF utser en arbetsgrupp som rekryteras brett och
relevant för att få ett dokument som klargör
seglingens syn på ”Idrotten vill” inför Riksidrottsmötet 2007.

Motion 2

Västkustens Seglarförbunds motion angående handläggning
av fördelning av medel från ”Handslaget”

Konstaterades

att

utskottet önskar avslå motionen men bifall för en ny attsats.

Beslöts

att

SSF skall informera SDF-en om vilka klubbar som har
ansökt ur Handslaget och

att

SSF skall begära in och beakta SDFs synpunkter innan
beslut.

Årsavgift

Rösträtt

Idrotten vill

Handslaget

Motion 3

Västkurstens Seglarförbunds motion angående att alla
kurser skall gå i SDFs/SSFs regi

Konstaterades

att

utskottet föreslår avslag av motionen men föreslår i nya
att-satser.

Beslöts

att

SSF, SDF och klubbar kan arrangera kurser med SSFs
kursplaner

att

SSF eller SDF skall sanktionera samtliga kurser som följer
SSFs kursplaner

att

SSF skall verka för att det ovan definierade kursutbudet
annonseras.

Motion 4

Västergötlands Seglarförbunds motion angående långsiktig
tävlingsplanering för klassförbunden

Konstaterades

att

utskottet föreslår avslag på motionen men vill ge SSF
vissa uppdrag i ärendet.

Beslöts

att

avslå motionen men
att uppmana SSF att upprätta en databas med minst 2
års tidshorisont avseende tävlingsplanering för
mästerskap och kval samt
att

Tävlingsplanering

denna databas skall vara tillgänglig för klassförbund
och arrangerande klubbar.

Motion 5

Västkustens Seglarförbunds motion angående
klassförbundsavgift

Konstaterades

att

utskottet önskar avslå motionen men önskar beslut om
vissa rekommendationer.

Beslöts

att

bifalla den del av motionen som innebär
att eventuell klassförbundsavgift vid regattor utgör max
25% av anmälningsavgiften och med tillägget
att

SSFs kurser

Klassförbundsavgift

klassförbundsavgiften redovisas separat i inbjudan.

Konstaterades

att

Svenska Optimistjolleförbundet, Svenska Zoom8förbundet, Svenska E-jolleförbundet och Svenska
Laserförbundet reserverade sig mot beslutet.

Motion 6

Svenska Ynglingförbundets motion angående antal
kappseglingar vid SM

Konstaterades

att

utskottet önskar bifalla motionen.

Beslöts

att

bifalla motionen men
att den andra meningen stryks då den saknar betydelse.

SM-seglingar

Motion 7

Svenska Zoom8-förbundets motion angående rätt att delta
på JSM

Konstaterades

att

utskottet önskar avslå motionen.

Beslöts

att

avslå motionen.

JSM-deltagande

§ 11 Övriga ärenden som förbundsstyrelsen vill att Seglardagen skall
besluta om
SSFs stadga

Förslag

Styrelsen om förslag på ändring av stadgar;

Konstaterades

att

styrelsen önskar ändra skrivningen i förbundets stadga
§ 35 Regionala organ.

Beslöts

att

bifalla styrelsens förslag på ny stadgetext avseende § 35
enligt följande;
SSFs organ är distriktsseglarförbund (DSF). Dessa
organs områden skall sammanfalla med ett eller
flera av RFs distrikt eller ett eller flera län.
Förbundsstyrelsen kan för att skapa en bättre
anpassning till vår verksamhet, med RFs
godkännande medge förbundssällskap att bilda
distriktsseglarförbund med ett verksamhetsområde
som inte sammanfaller med RFs distrikt eller ett
eller flera län.

§ 35 Regionala
organ

Konstaterades

att

styrelsen önskar ändra skrivningen i förbundets stadaga §
20 Tidpunkt, kallelse.

§ 20
Tidpunkt, kallelse

Beslöts

att

Bifalla styrelsens förslag på ny stadgetext avseende § 20
enligt följande;
Seglardagen ska hållas varje år under tiden 1 mars 30 april på tid och plats som förbundsstyrelsen
beslutar. Seglardag kan samordnas till tid och plats
med distriktsseglarkonferens, om förbundsstyrelsen
så beslutar.
Kallelse till Seglardagen utfärdas av
förbundsstyrelsen genom skriftligt meddelande till
distriktsseglarförbunden och klassförbunden senast
fjorton (14) veckor före Seglardagen. Kallelse till
Seglardagen skall kungöras i SSFs officiella organ.
Senast tre (3) veckor före Seglardagen skall
förbundsstyrelsen till distriktsseglarförbunden,
klassförbunden och förbundssällskapen översända
förslag till dagordning för Seglardagen,
verksamhets- och förvaltningsberättelse för det
närmast föregående året, revisionsberättelse,
valnämndens kandidatförslag, inkomna motioner
jämte förbundsstyrelsens yttrande däröver samt de
frågor och förslag som förbundsstyrelsen vill
framlägga för Seglardagen.
En sammanfattning av dessa handlingar kan komma
att skickas ut med möjlighet att ladda ner
fullständiga handlingar från SSFs hemsida.

Information

Tävlingslicens

Styrelsens information avseende dagsläget i frågan om
tävlingslicens.

Stefan Rahm påminde om att tävlingslicensen inte var något självändamål utan
syftade till bättre kommunikation med kappseglarna.
Konstaterades

att

styrelsen aktivt arbetar med att bygga upp en databaserad
tävlingskalender kopplad till anmälningsmodul för att på
ett naturligt och aktivt sätt kunna ”läsa av” aktiviteter och
resultat.
På samma sätt kommer utbildningskalendrar till
SSFs/DSFs kurser att kopplas till anmälningsmodul varvid
dessa aktiviteter också kommer att kunna ”läsa av”
aktiviteter och resultat.
Resultat av dessa databaserade verktyg kommer att ligga
till förslagsgrund på om, och i så fall hur en eventuell
tävlingslicens skall byggas upp.

§ 12 Fastställande av utgifts- och inkomststater samt årsavgifter för SSF
Årsavgifter

Förslag till årsavgifter redovisas i Seglardagshandlingarna på sid 15.
Konstaterades

att

Ekonomiutskottet föreslår att bifalla förbundsstyrelsens
förslag till medlemsavgifter för 2007.

Beslöts

att

bifalla ekonomiutskottets och styrelsens förslag till
medlemsavgifter för 2007 innebärande
att

att

Förbundssällskap betalar
Fast avgift
Rörlig avgift
Individuella medlemmar
Familjemedlemskap
Klassförbund betalar
Grundavgift
Ytterligare klassregel

800 kr
15 kr
30 kr

1500 kr
400 kr

Ekonomiutskottet redovisar sina budgetdiskussioner varvid
Konstaterades

att

utfallet för 2005 i stort har följt budget. Resultat före
finansnetto är 13 tkr och nettoresultatet efter är en vinst på
270 tkr.

att

utskottet med glädje noterar att resultatet är i balans.

Beslöts

att

godkänna årsredovisningen.

Konstaterade

att

budget för 2006 före finansnetto är negativt och att
orsaken är en ökad ambitionsnivå hos några kommittéer.
Dock är resultatet efter finansnetto i balans.

Beslöts

att

godkänna budget för 2006 enligt styrelsens förslag.

Budget

§ 13 Val av ledamöter i förbundsstyrelsen enligt § 29
Nomineringslista för val av styrelseledamöter i enlighet med § 6 i detta protokoll
ligger till underlag för beslut.
Beslöts

att

till styrelseledamöter välja
Hans-Åke Fryklund som ordförande i 2 år,
Göran Lindén som skattmästare i 2 år,
Pekko Svensson som ledamot rekrytering i 2 år,
Anna Holmdahl som ledamot junior i 2 år.

Styrelsen

§ 14 Val av revisorer och revisorssuppleant
Nomineringslista för val av revisorer och revisorssuppleant i enlighet med § 6 i
detta protokoll ligger till underlag för beslut.
Beslöts

att

till revisorer välja
Björn Fernström och
Thomas Olrog

att

till revisorssuppleant välja
Bo Sunesson

§ 15 Val av ledamöter i valnämnden enligt § 47

Revisorer

Valnämnd

Nomineringslista för val av ledamöter i valnämnd i enlighet med § 6 i detta
protokoll ligger till underlag för beslut.
Beslöts

att

till ordförande i valnämnden för en period av 1 år välja
Stefan Nordström

att

till ledamöter att ingå i valnämnden för en period av 1 år
välja
Peder Dahlberg,
Berndt Öjerborn,
Agneta Frendin och
Kristina Jönsson.

§ 16 Fråga om val av ombud och suppleanter till Riksidrottsmötet
(RF:s stadgar 4 kap.)
Beslöts

att

Ombud till
Riksidrottsmötet

uppdra till styrelsen att utse representanter till Riksidrottsmötet.

§ 17 Övriga frågor
Frågan om ett eventuellt båtregister ställdes till styrelsen varvid Lotta Nordström
och Stefan Nordström redovisade SSD´s tankar i denna fråga..
Konstaterades

att

SSF fortsätter att agera utifrån de kanaler man har
möjlighet att påverka.

att

Hans-Åke Fryklund presenterade en skrivelse angående
vilken åsikt SSF har, vilken med mindre ändring
accepterades.

Ev. båtregister

Diskuterades frågan om översyn av domarutbildningen i enlighet med motion från
Seglardagen 2005.
Konstaterades

att

domarutbildningen totalt sett har reducerats med ett steg
och

att

direktdömning introduceras på grön nivå för att bl a
stimulera rekrytering av nya och yngre domare.

Berndt Öjerborn ifrågasatte hur tillsättandet av nya ledamöter i SSF´s kommittéer
går till.
Konstaterades

att

SSFs styrelse utser nya ledamöter i kommittéerna.

Konstaterades

att

inga övriga frågor fanns att diskutera.

§ 18 Seglardagens avslutande
Mötesordföranden Lars Berglund förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade.

Vid protokollet:

Anders Larzon

Justeras:

Lars Berglund
Ordförande

Bilagor
Bilaga 1

Utmärkelser 2005

Jörgen Nilsson
Justeringsman

Johan Hasum
Justeringsman

Domarutbildning

SSF kommittéer

