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Motion1 - Göteborgs Kungliga SS – Förbättrad demokratisk struktur
Bakgrund
Nuvarande demokratiska ordning för svensk segling skapades i samband med att Svenska
Seglarförbundet gick med Riksidrottsförbundet på 1960-talet och därmed adopterade RF:s
distriktsindelningssystem.
Mycket har hänt sedan dess och ett flertal av RF:s 80 idrottsförbund har valt att införa andra
demokratiska lösningar sedan dess med syfte att anpassa modellen efter det förutsättningar som råder för
den enskilda idrotten. Seglingen har också gjort mindre justeringar sedan dess.
Vårt nuvarande system kanske är fungerande på många sätt men troligtvis men inte på alla håll. Bland
flera distriktsseglarförbund och röstberättigade klassförbund förekommer att årsmöten uteblir eller
endast har ett fåtal deltagare, att den av distriktsårsmötet utsedda styrelsen inte har styrelsemöten, att
man inte får ihop fulltaliga styrelser mm. Ingen optimalt fungerande lösning för svensk segling och en
översyn vore på sin plats.
Förslag
En utredning av nuvarande system skulle kunna ge oss en bild om det finns bättre sätt att utöva
demokratin. Både genom att undersöka vilka metoder andra idrotter använder men också att se över
alternativ där ny teknik skulle kunna hjälpa oss att avgöra vissa frågor digitalt.

Yrkande
Med anledning av vad som ovan beskrivits yrkar GKSS att Seglardagen 2016 beslutar att uppdra åt
styrelsen att utreda möjligheterna att ändra kapitel III § 5 Rösträtt i stadgarna för att kunna få ett bättre
demokratiskt system där fler inom svensk segling känner sig delaktiga. En utredning som skall redovisas
med eventuella förslag till 2017 års Seglardag.

Styrelsens yttrande över motion 1
Vi lever i en föränderlig värld där utvecklingen går snabbare och snabbare. Detta ställer ökade krav på
en tätare kommunikation med våra medlemmar; klubbar, föreningar och klassförbund. I takt med den
utvecklingen vi ser runt om oss påverkas demokratin mycket.
Sedan några år tillbaka har våra klubbar haft motionsrätt direkt till Seglardagen, vilket styrelsen ser
positivt på.
Styrelsen håller med motionären att en översyn av den demokratiska processen är nödvändig.

Styrelsens yrkande:
Att Seglardagen bifaller motionen med följande förtydligande;
- att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp bestående av distrikt, klubbar och klassförbund för att se
över demokratin för att anpassas till dagens och framtida förhållanden.
- att arbetsgruppen även har i uppgift att granska andra demokratiska organisationer som t.ex.
andra idrottsförbund men även organisationer utanför idrottsvärlden som kommit långt i frågan.
- att rapport avläggs eller förslag läggs till Seglardagen 2017.
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Motion 2 – Nääs YC – Åldersbegränsning
Bakgrund
SSFs styrelse fattade den 21-22 november 2015 beslut om åldersbegränsningar vid tävling för barn. Vi
anser att så avgörande beslut för svensk segling skall fattas efter omröstning på SSFs årsmöte.
Vi motionerar om att Seglardagen fattar beslut om att inhibera beslut fattat av SSF styrelse 21-22
november 2015 om införande av åldersbegränsning inom tävling samt beslutat om att tillsätta en
utredning där representanter för de klassförbund som är berörda samt de 5 största klubbarna i Sverige är
delaktiga. Processen skall vara helt öppen och ligga till grund för beslut tidigast seglardagen 2017.
Motiv
Motivet till motionen är att vi inte tror att styrelsebeslutet leder till önskade effekter samt att underlaget
för beslutet kan utvecklas bättre genom ytterligare analys och dialog med berörda klassförbund, klubbar
och seglare.
Förslag
Vi föreslår att andra alternativ utreds och att vi på alla sätt säkerställer att Riksidrottsförbundet (RF) till
fullo förstår de eventuella konsekvenser detta beslut kan få för juniorseglingen och framtida idrottsliga
framgångar.
Yrkande
Med anledning av vad som ovan beskrivits yrkar vi på att seglardagen 2016 beslutar att:
-

att Seglardagen 2016 fattar beslut om att inhibera beslut fattat av SSF styrelse 21-22 november
2015 om införande av åldersbegränsning inom tävling
tillsätta en utredning där representanter för de klassförbund som är berörda samt de 5 största
klubbarna i Sverige är delaktiga.
tidigast på seglardagen 2017 fattas beslut om ev.införande av åldersbegränsningar eller inte.
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Styrelsens yttrande över motion 2
SSF:s styrelse fattade vid sitt möte den 20 november beslut om Svensk Seglings Anvisningar för Barnoch Ungdomsseglingar avseende tillämpningar av Riksidrottsstyrelsens Anvisningar för Barn- och
Ungdomsidrott, inklusive anvisningarna om åldersregler för tävlande.

Styrelsens beslut har föregåtts av en både långvarig och tidvis livlig debatt, både inom SSF och på olika
sociala media.
Idrotten Vill var ett huvudämne på Träffen 2014 och SSF har också bjudit in till dialogmöten med både
berörda klassförbund, klubbrepresentanter och enskilda intressenter om tillämpningarna och
konsekvenserna av anvisningarna för Idrotten Vill.
SSF har som Specialidrottsförbund (SF), anslutet till RF, att följa de riktlinjer och anvisningar som RF
ger genom att applicera dessa på ett sätt som fungerar för vår idrott, segling.
Styrelsen anser att det fattade beslutet både uppfyller RF:s anvisningar och ger de berörda barn- och
ungdomsklasserna utrymme att utforma sin tävlingsverksamhet på det sätt respektive klassförbund
finner lämpligast med beaktande av att anvisningarna uppfylls.
Styrelsen välkomnar samtidigt motionärens förslag om ytterligare analys och dialog med berörda
klassförbund, klubbar och seglare men ser att denna analys och dialog skall göras utan att styrelsens
beslut inhiberas. Dialogen förs lämpligen genom den etablerade fortlöpande dialogen mellan SSF (kansli
och styrelserepresentanter) och klassförbunden för de rekommenderade juniorbåtsklasserna.

Styrelsen yrkande:
-

-

att begäran om inhibition av styrelsens beslut avslås.
att en dialog och konsekvensanalys av tillämpningar och genomförande av Svensk Seglings
Anvisningar för Barn- och Ungdomsseglingar säkerställs i de fortlöpande mötena med
klassförbunden för de rekommenderade juniorbåtsklasserna och där intresserade
distriktsförbund och enskilda klubbar bereds möjlighet att delta.
att avslå motionärernas yrkande om att tidigast på Seglardagen 2017 fatta beslut om
åldersbegränsningar.
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Motion 3 – Stockholms DSF - Riktlinjer för barn- och ungdomssegling
Bakgrund
De nya riktlinjerna för barn- och ungdomssegling beslutades av Svenska Seglarförbundets styrelse i
samband med Seglarträffen i Skövde 21-22 november. Mail med information om beslutet skickades i
nyhetsbrev klubb 17 december 2015.
Förslag till Seglardagen 2016
Ingen dialog med distrikt och klubbar i Stockholm förekom före beslutet så vi vill att beslutet tas om på
Seglardagen.
Konsekvenser
Vi har inte hunnit analysera konsekvenser av de ändrade riktlinjerna men de spontana kommentarerna
från klubbar är inte positiva. Vi vill därför komplettera med konsekvensanalys och presentera den på
Seglardagen 2016 som en del av diskussion inför beslut om ändring av nuvarande riktlinjer.
Yrkande
Vi yrkar på att SSF:s styrelses beslut om ändrade riktlinjer ogiltigförklaras och att Seglardagen tar beslut
om eventuellt ändrade riktlinjer efter presentation och diskussion.

Styrelsens yttrande över motion 3
SSF:s styrelse fattade vid sitt möte den 20 november beslut om Svensk Seglings Anvisningar för Barnoch Ungdomsseglingar avseende tillämpningar av Riksidrottsstyrelsens Anvisningar för Barn- och
Ungdomsidrott, inklusive anvisningarna om åldersregler för tävlande.

Styrelsens beslut har föregåtts av en både långvarig och tidvis livlig debatt, både inom SSF och på olika
sociala media.
Idrotten Vill var ett huvudämne på Träffen 2014 och SSF har också bjudit in till dialogmöten med både
berörda klassförbund, klubbrepresentanter och enskilda intressenter om tillämpningarna och
konsekvenserna av anvisningarna för Idrotten Vill.
Motioner till Seglardagen 2016

5 (15)

SSF har som Specialidrottsförbund (SF), anslutet till RF, att följa de riktlinjer och anvisningar som RF
ger genom att applicera dessa på ett sätt som fungerar för vår idrott, segling.
Styrelsen anser att det fattade beslutet både uppfyller RF:s anvisningar och ger de berörda barn- och
ungdomsklasserna utrymme att utforma sin tävlingsverksamhet på det sätt respektive klassförbund
finner lämpligast med beaktande av att anvisningarna uppfylls.
Styrelsen välkomnar samtidigt en diskussion och en fortsatt konsekvensanalys av införandet av de
beslutade tillämpningarna av Idrotten Vill. En sådan diskussion och konsekvensanalys står inte på något
sätt i konflikt med styrelsens beslut.

Styrelsens yrkande:
-

att begäran om ogiltigförklarande av styrelsens beslut avslås
att en dialog och konsekvensanalys av tillämpningar och genomförande av Svensk Seglings
Anvisningar för Barn- och Ungdomsseglingar säkerställs i de fortlöpande mötena med
klassförbunden för de rekommenderade juniorbåtsklasserna och där intresserade
distriktsförbund och enskilda klubbar bereds möjlighet att delta.
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Motion 4 – Mälarhöjdens BK – Angående avgifter till förbundet
Mälarhöjdens Båtklubb, MBK motionerar om att ge SSFs styrelse i uppdrag att se över avgifterna och ta
fram förslag på debiteringsprinciper för de mindre båtklubbarna.
Vi tycker inte det är riktigt att medlemmar med motorbåt, passiva medlemmar och stödjande
medlemmar ska ingå i underlaget för avgiften till Svenska Seglarförbundet. Vår klubb har ca 600
medlemmar av dessa är ca 200 aktiva med hamn- eller varvsplats och av dessa är endast 23 ägare till
segelbåtar. Vi har väldigt svårt att inför övriga medlemmar argumentera för att det är en fördel för MBK
att vara med i Svenska Seglarförbundet. Om frågan skulle tas upp bland våra medlemmar så skulle de
med största sannolikhet inte rösta för. Vi är övertygade att klubbar liknande vår har ungefär samma
uppfattning. Lite trist om fler klubbar överger förbundet, vilket vi har märkt börjat ske.
MBK är annars för seglingssporten och ser gärna att fler medlemmar övergår till att segla. Vi samarbetar
med vår systerklubb Mälarhöjdens Kanotsällskap MKS med seglingskurser i våra gemensamt ägda 2kronor. Vi tillhandhåller även extra platser hos oss för MKS segeljollar.

Styrelsens yttrande över motion 4
Seglardagen 2015 bordlade punkt 12 på dagordningen gällande avgifter till SSF och tillsatte en grupp att
utreda och ta fram förslag på hur Seglarförbundet kan differentiera förbundets avgifter. Förslaget som
lades fram innehållande tävlingsavgifter och tävlingslicenser röstades igenom på Extra Seglardag i
november 2015.
Då de nya avgifterna nu börjat gälla från 1 jan 2016 ser styrelsen det som naturligt att man följer
utvecklingen och planerar för eventuella justeringar av densamma. Dessutom har förbundet intensifierat
arbetet ytterligare gällande basstödet till våra föreningar. Ett basstöd som inte bara ger mervärde till våra
kappseglande medlemmar utan till alla föreningens medlemmar. Till detta markfrågor, miljöfrågor,
försäkringsfrågor m.m.
Styrelsen håller med motionären att en översyn av klubbavgifterna bör göras med tanke på parametrar
som familjemedlemskap, olika distriktsavgifter, antal medlemmar inlagda i IdrottOnline, SBU rabatt
mm.
Däremot anser styrelsen att det vore direkt olämpligt att en justering av strukturen inför 2017 då
implementeringen av det utökade basstödet pågår för fullt samt att vi inte fått några resultat att utvärdera
på den nya differentierade avgiftsmodellen.

Styrelsens yrkande:
-

att motionen avslås.
att styrelsen ges i uppdrag att se över differentierade klubbavgifter och avlägga rapport eller
förslag vid nästa Seglardag.
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Motion 5 – Stockholms Seglarförbund – Modernare struktur och avgifter
Bakgrund
Stockholms Seglarförbunds styrelse ser att förändringar i medlemsstruktur och avgiftsmodell för
seglingsidrotten i Sverige behöver moderniseras. Vår motion om avgifter till Seglardagen 2014 bifölls
med hänvisning till att arbetet ingick i det då pågående strategiarbetet. Beslut om avgifter på Extra
Seglardagen 2015 tog inte upp detta och inget har ändrats avseende nivåer och struktur för
medlemsavgifter.
Det blev ett informationsvakuum efter Seglardagen 2013 om framtida struktur eftersom samgående med
SBU inte kom vidare
Rekrytering av IF till SSF har avstannat lite av praktiska skäl men vi har några exempel på IF som i allra
högsta grad behöver bli anslutna.
Förslag till Seglardagen 2016
Vi föreslår att Seglardagen beslutar om att bilda en arbetsgrupp bestående av representanter från SSF,
intresserade distriktsförbund samt större intresserade klubbar och klassförbund.
Medskick till arbetsgruppen:
 Högre fast årlig avgift per klubb
 Högre avgift för registrerade och aktiva seglare
 Lägre avgift för de som är aktiva som funktionärer mm i en klubb
 Lägre avgift för alla i klubben som vill stödja seglingsidrotten
 IOL ska vara det system som är underlag för en klubbs avgifter
 Avveckla familjemedlemskap för att förenkla administration för både klubbar och SSF samt att
IOL inte stödjer denna medlemsform. StSF avskaffade familjemedlemsformen 2009.
Konsekvenser
Vi ser ett stort behov att möta pågående förändringar som pågår i flertalet klubbar inom vårt distrikt.
Några större klubbar har lämnat eller diskuterar att lämna SSF av kostnadsskäl. Detta vet vi genom
faktiska utträden, kontakt med IF samt via vår enkät i april 2013. Vi vet att konsekvensen är att fler
klubbar väljer att lämna SSF om inte avgiftsstrukturen ändras.
Yrkande
Vi yrkar att arbetsgrupp bildas snarast efter Seglardagen 2016 bestående av representanter från SSF,
intresserade distriktsförbund samt större intresserade klubbar och klassförbund. Arbetsgruppen ska
komma med förslag till moderniseringar senast till Seglardagen 2017 för beslut.
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Styrelsens yttrande över motion 5
Styrelsen håller med motionären i avseendet att en översyn av avgifterna inom Svensk Segling bör
fortsätta. Något som görs av styrelsen i mindre skala inför varje Seglardag i samband med planeringen
av den långsiktiga ekonomiska utvecklingen.
Seglardagen 2015 bordlade punkt 12 på dagordningen gällande avgifter till SSF och tillsatte en grupp att
utreda och ta fram förslag på hur Seglarförbundet kan differentiera förbundets avgifter. Förslaget som
lades fram innehållande tävlingsavgifter och tävlingslicenser röstades igenom på Extra Seglardag i
november 2015.
Då de nya avgifterna nu börjat gälla från 1 jan 2016 ser styrelsen det som naturligt att man följer
utvecklingen och planerar för eventuella justeringar av densamma. Dessutom har förbundet intensifierat
arbetet ytterligare gällande basstödet till våra föreningar. Ett basstöd som inte bara ger mervärde till våra
kappseglande medlemmar utan till alla föreningens medlemmar. Till detta markfrågor, miljöfrågor,
försäkringsfrågor m.m.
Styrelsen håller med motionären att en översyn av klubbavgifterna bör göras med tanke på parametrar
som familjemedlemskap, olika distriktsavgifter, antal medlemmar inlagda i IdrottOnline, SBU rabatt
m.m.
Däremot anser styrelsen att det vore direkt olämpligt att en justering av strukturen inför 2017 då
implementeringen av det utökade basstödet pågår för fullt samt att vi inte fått några resultat att utvärdera
på den nya differentierade avgiftsmodellen.

Styrelsens yrkande:
-

att motionen avslås.
att styrelsen ges i uppdrag att se över differentierade klubbavgifter och avlägga rapport
eller förslag vid nästa Seglardag.
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Motion 6 – Stockholms DSF – Avskaffa tävlingsavgiften
Bakgrund
Stockholms Seglarförbund avskaffade sanktionsavgiften samt ”10-kronan” (10 kr i avgift per startande
deltagare) för ett antal år sedan i syfte att minska kostnaderna för arrangörer samt minska
administrationen för förbundet.
Sanktionsavgiften upplevdes onödig från arrangörer eftersom de inte förstod värdet och inte heller vi i
förbundet kunde motivera avgiften annat än för att täcka kostnader för administration.
Vi diskuterade på den tiden även att vända på avgiften istället och ge arrangörer ett tävlingsbidrag för att
ytterligare stimulera till fler kappseglingar. Vi har dock inte enats om hur detta bidrag till klubbar ska
utformas, dvs som antingen praktisk hjälp via våra sailcoacher eller i pengar.
Beslutet på extra Seglardagen 2015 om att införa tävlingsavgift rimmar inte med den inriktning vi har
tagit i Stockholm. Vi röstade nej till propositionen om avgifter vid extra Seglardagen 2015, vilket vi
också förankrade med många medlemsklubbar i samband med vårt årsmöte 22 okt 2015.
Förslag till Seglardagen 2016
Vi föreslår att Seglardagen beslutar om att avskaffa tävlingsavgiften med omedelbar verkan 2016. Vi
anser att det finns andra sätt att stärka ekonomin för idrotten segling genom att
- Anpassa service och tjänster från SSF mer efter vad seglare behöver och efterfrågar
- Skapa fler intäktsmöjligheter för SSF, dvs tjänster och utbildning. Distriktet kan betala för de
tjänster som SSF tillhandahåller
Konsekvenser
Vi ser att många klubbar som arrangerar tävlingar nu inte söker sanktion utan istället enbart registrerar
tävlingar direkt på lokal (grön) nivå i IndTA. Därmed försvinner syftet med sanktionsarbetet där vi i
distriktet koordinerar tävlingar avseende tider, klasser och seglingsplatser.
Vi ser också att tiden är förbi för en ”all inclusive” anmälningsavgift som inkluderar ev förtäring och
prylar. Klubbar väljer även att enbart redovisa en anmälningsavgift för den idrottsliga delen av ett
arrangemang för att på så sätt hålla kostnaderna nere.
Yrkande
Vi yrkar på att avskaffa tävlingsavgiften med omedelbar verkan 2016.
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Styrelsens yttrande över motion 6
Seglardagen 2015 bordlade punkt 12 på dagordningen gällande avgifter till SSF och tillsatte en grupp att
utreda och ta fram förslag på hur Seglarförbundet kan differentiera förbundets avgifter. Förslaget som
lades fram innehållande tävlingsavgifter och tävlingslicenser röstades igenom på Extra Seglardagen i
november 2015.
Styrelsen ser inte det som en möjlighet att under pågående verksamhetsår ändra på den av Seglardagen
redan beslutade avgiften.

Styrelsens yrkande:
-

att Seglardagen avslår motionen.
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Motion 7 – Stockholms DSF – Central koordinering av Sailcoacher
Bakgrund
Våra synpunkter på proposition 1 på extra Seglardagen 22 nov 2015 togs inte upp.
Förslag till Seglardagen 2016




Inför en central koordinering av klubbutvecklingsstöd genom lokala sailcoacher. Vi anser inte
att det behövs en anställd klubbkonsult per ”verksamhetsområde”
Vi tycker att namnet Sailcoach är bra och inarbetat nu och vi vill behålla detta. Våra sailcoacher
kan hjälpa andra närliggande distrikt och gör detta redan i dag i viss mån
Indelningen i verksamhetsområden är inte naturlig för Stockholmsdistriktet. Vårt område bör
närmast utökas med Södermanland, Uppland och Västmanland. Tillägget av Gotland fungerar.

Konsekvenser
Vi ser att införande av klubbkonsulenter ökar kostnaderna för SSF och att denna insats inte löser det
behov som finns med koordinering av sailcoachernas arbete. Vi anser att den nya rollen, klubbkonsulent,
förvirrar och minskar betydelsen av sailcoacherna. Indelningen i verksamhetsområden stämmer inte med
hur det praktiska arbetet bedrivs med våra granndistrikt och försvårar därmed arbetet.
Yrkande
Vi yrkar på att en central roll införs för koordinering av sailcoachernas arbete nationellt.
Vi yrkar på att rollen klubbkonsulent inte ska användas.
Vi yrkar på att indelning i verksamhetsområden görs i samråd med distriktsförbunden.

Styrelsens yttrande över motion 7
Seglardagen 2015 tillsatte en grupp att utreda och ta fram förslag på hur Svensk Segling i framtiden kan
öka det regionala stödet till våra föreningar. En arbetsgrupp tillsattes med representanter från styrelsen,
kansli och ett antal distrikt. Ett förslag till organisation lades fram på den Extra Seglardag som avhölls i
november 2015, och stämman beslutade att införa en stödorganisation enligt framlagt förslag med bl.a.
Klubbkonsulenter.
Styrelsen och kansli har startat upp arbetet med att implementera beslutat förslag med bland annat brev
till distrikten där vi vill ha en dialog med distrikten om lämplig uppdelning av verksamhetsområden så
därvidlag är Stockholms DSF yrkande nummer tre i motionen uppfyllt. För övrigt kommer beslutat
förslag att implementeras enligt beslut på Seglardagen.

Styrelsens förslag:
-

att Seglardagen avslår motionen med undantag för yrkande 3 enl. ovan.
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Motion 8 – Stockholms DSF – Samordning av sanktioner
Bakgrund
Seglingar på röd och svart nivå i vårt distrikt godkänns av SSF utan att vi varken blir tillfrågade eller
informerade. Dessutom kan klubbar skapa tävlingar på grön nivå, vilka automatiskt blir godkända.
Förslag till Seglardagen 2016
Vi föreslår att Seglardagen beslutar om att införa en rutin som involverar distrikten inför godkännande
av sanktionsansökan på grön, röd och svart nivå.
Konsekvenser
Vårt sanktionsarbete blir med nuvarande rutin ganska tråkig och våra möjligheter att koordinera
tävlingar avseende tid, plats och klasser blir begränsade. Många klubbar, t ex NSS och Hyundai Cup, har
valt att registrera tävlingar på lokal nivå kanske för att slippa tävlingsavgiften samt ev diskussioner. Vi
ser att ev kollisioner i tid, plats och klasser blir svåra att lösa i efterhand när tävlingar redan är godkända.
Yrkande
Vi yrkar på att en arbetsgrupp med representanter från SSF och intresserade distriktsförbund tillsätts
med syfte att etablera en rutin för behandling av sanktionsansökningar på grön, röd och svart nivå inför
säsongen 2017. Beslut om införande av rutin ska tas av SSF styrelse senast 31 oktober 2016.
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Styrelsens yttrande över motion 8
Motionen tar upp viktiga delar som till största delen handlar om kommunikation.
Dels den kommunikation som bör ske mellan sanktionerande klubbar, sanktionerande distrikt och SSF i
samband med sanktionering. Dels kommunikation till tävlingsarrangerande klubbar i samband med
sanktionsprocessen exempelvis gällande syftet med tävlingsavgifter.
Det finns inget som hindrar ett distrikt att utforma sitt eget system för hur man vill hantera sina
sanktioner. I dagens tävlingsreglemente är det dessutom differentierade tider för när sanktioner ska
lämnas in. Om distriktet vill koordinera sina tävlingar för att undvika ev. kollisioner eller att en
arrangörsklubb valt fel nivå på sin tävling så kan distriktet sätta ett datum tidigare än det aktuella
datumet för när sanktioner ska vara inlämnade. Då kan distriktet diskutera och ev. justera sina tävlingar
tillsammans med distriktets klubbar. Skulle distriktet och en klubb inte komma överens så får detta
meddelas till SSF för att få SSF:s syn på om det ska ske någon förändring av aktuell tävling.
När det gäller exemplet med NSS och Hyundai Cup, är det viktigt att distriktet tar dialogen direkt med
arrangören för att se hur man på bästa sätt kan hjälpa till, då det är tydligt att nivån på denna regatta inte
borde vara lokal.
SSF:s styrelse anser, efter samråd med förbundets arrangörskommitté, att man inte behöver förändra
regelverket eller tillsätta en av Seglardagen utsedd arbetsgrupp för att uppnå detta.

Styrelsens förslag:
-

att Segladagen avslår motionen.

Fakta
SSF sanktionerar följande tävlingar
• Internationella tävlingar.
• Nationella mästerskap enligt 1.18 - 1.21.
• Tävlingar som är kval till mästerskap enligt 1.18 - 1.21.
• Tävlingar i Sverige som är kval till NoM, EM och VM.
• Tävlingar där arrangören ansöker om en ISAF ”Grade WC-3” för matchracing.
Övriga tävlingar sanktionerar distrikten utom de lokala där det inte behövs sanktion eller som sanktioneras automatiskt.
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Motion 9 – Stockholms DSF – Förbättringar i IndTA 2.0
Bakgrund
Systemet togs i drift en kort tid före sista annonserade ansökningsdatum för sanktioner och med
fel. Vi har testat systemet mycket noga och rapporterat fel varav de flesta inte är åtgärdade eller
rättade då denna motion skrivs.
Förslag till Seglardagen 2016
Vi föreslår att Seglardagen beslutar om att tillsätta en användargrupp bestående av intresserade
distrikt och klubbar samt den person inom SSF som har kontakt med utvecklingsteamet för
IndTA 2.0. Arbetet i gruppen ska bestå av genomgång av funna felrapporter samt att ta del av
plan för att åtgärda dessa. Gruppen ska arbeta med dels kvarvarande fel, omtester av rättningar i
en separat testmiljö inför godkännande och produktionssättning samt diskutera och föreslå
framtida förbättringar av systemet.
Konsekvenser
Om inte denna arbetsgrupp tillsätts så ser vi inte hur tester, felrapportering, omtester,
godkännande av rättningar, beslut om produktionssättningar samt diskussion om framtida
utveckling kan göras på ett sätt som distrikt och klubbar har förtroende för. Konsekvensen om
inte denna grupp införs är också att allvarliga fel kvarstår, vilket ger merarbete för distrikt och
klubbar. Konsekvensen blir också att kostnaderna för utveckling av IndTA blir högre då
funktioner införs som inte distrikt och klubbar anser är nödvändiga.
Yrkande
Vi yrkar på att en användargrupp inrättas för IndTA 2.0 i syfte att höja kvaliteten i systemet.

Styrelsens yttrande över motion 9
SSF:s styrelse tycker det är bra att fler vill vara med och bidra till utvecklingen av Svensk
Seglings gemensamma resurser. Seglingens tävlingsadministrationssystem IndTA är en sådan
resurs.

Styrelsens förslag:
Att seglardagen bifaller motionen med följande förtydligande;
- att SSF:s styrelse tillsätter en användargrupp för IndTA 2.0 i syfte att höja kvaliteten
och information i systemet. I gruppen skall ingå personer från klubbar, distrikt och
SSF:s arrangörskommitté.

Motioner till Seglardagen 2016

15 (15)

