Motion till seglardagen 2019 från VärmlandVästergötlands seglarförbund.
Bakgrund:
Det råder brist på certifierade funktionärer på både röd och blå nivå. För att förbättra situationen på
röd nivå skulle man kunna se över om man kan tillämpa andra kriterier för när röd nivå krävs. Idag
finns en upplevd otydlighet i hur meriteringen upp till röd nivå går till. Om seglingar som idag kräver
röda funktionärer men som i realiteten är mindre krävande vad gäller funktionärskvalifikation kunde
hanteras av blå funktionärer skulle man kunna nyttja detta som meritering av blå funktionärer på
deras väg mot röd nivå förutom att det skulle ge blå funktionärer större utrymme att samla
kunnande och erfarenhet i sitt funktionärskap. Det finns en motion inlämnad av Vänersborgs
Segelsällskap till seglardagen med liknande innehåll men den lägger tonvikten vid domare. Med
denna motion vill vi sätta tryck på att frågan gäller funktionärer generellt. Vi instämmer dock i att
frågan är mest akut på domarsidan.
Vi är medvetna om att denna motion kan vara överspelad av det arbete som skall pågå enligt beslut
på förra seglardagen (Protokoll fr. Seglardagen 2018 §10 Beslut om Motion 1 – Västkustens
seglarförbund - Funktionärskrav) men vi har ingen vetskap om var man står i detta arbete och vill
därför inkomma med denna motion.
Motivering:
Det finns en stor spridning i hur krävande olika seglingar är vad gäller funktionärskompetens. Som
situationen är i dag känns det lite stelbent att bara tänka regional tävling kontra nationell vad gäller
krav på funktionärskompetensnivå. Det kan vara svårt att hitta strikta formuleringar som tillräckligt
klart indikerar vilka tävlingar som skulle kunna undantas från kravet på röd funktionärsnivå. Denna
svårighet bör inte tillåtas att hejda försöken att göra något i denna fråga. Om man inte kommer fram
till en bättre lösning än att utgå från nationell/regional och sedan lista alla GP-serier, elitserier
rankingseglingar enskilda seglingar som man från tid till annan betraktar som acceptabelt att nyttja
blå funktionärer till, så får man lösa det på det sättet. Exempel på vad som kan uppföras på listan
nationella serier i jolleklasser som inte samlar så stora startfält, kölbåtseglingar typ ”runt öar” som
har lyckats samla deltagare utanför distriktet eller som finns där man har ”naturligt
upptagningsområde” över distriktsgränser.
Yrkande:
Etablera en lista som uppdateras över tid på evenemang som ej behöver röda funktionärer trots att
de är av nationell karaktär. I listan vid dags dato kan t ex stå att GP Zoom8 finns under rubriken ”Blå
funktionärsnivå”. Arrangörer, klassförbund och seglarförbund får samverka om uppdatering av listan
inför varje säsong. SSF har utslagsröst och vetorätt om det inte råder consensus om vilka evenemang
som ska få lätta på funktionärskravet. Vetorätt för att kunna stävja inflationstendenser om det skulle
uppstå.

181229
Enligt uppdrag från VVSF årsmöte 181111
Per Åberg

