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FÖRENINGS- OCH LOK STÖDS RAPPORTER

DET FORTSÄTTER
HÄNDA MYCKET
INOM SVENSK
SEGLING.
Detta nyhetsbrev är bl.a. en
uppsummering av föregående
avseende:
Årsrapport
…LOK rapport
SSF och RF/SISU besöker
förbundet och informerar 25
mars (Uppsala). Anmälan
senast 17 mars
Juniorprogram i vardande

Vi är 16 föreningar totalt. Det är sex föreningar som ännu inte lämnat
föreningsrapport. Alla kanske inte använder Idrottonline och rapporterar på
annat sätt. Föreningsrapporten avgör bl.a. hur mycket ni får betala till
förbundet. Kolla så ni inte blir skönstaxerade.
Beträffande LOK stöd har 5 klubbar ingen rapportering och tre klubbar har
missat antingen vår eller höst. LOK-stödet ger inga stora pengar till
föreningen och kan kanske av nåon tyckas ”inte mödan värt”. Men
rapporteringen ligger också till grund för hur mycket statliga medel som går
till seglingen totalt och är därför jätteviktig.

Rapportering är viktig och ger klirr i kassan!
UTBILDNINGS NYTT
Kursverksamheten är nu i full gång. Alla klubbar har brist på funktionärer.
Två av distriktets juniorer har gått den första Tränare Grönkursen. En finns
anmäld till Tränare Blå. Det finns flera Seglingsledare Blå och Domare Blå
kurser på gång på olika platser. Vi jobbar för att få en Seglingsledare Blå kurs
till Uppsala 16-18 augusti.

Utbildningen du söker finns här!
SSF och RF/SISU besöker förbundet och informerar 25 mars

Vik en måndagskväll (25/3)!

Föreningen är kärnan i all vår verksamhet! Det är där resan inom vår
fantastiska sport börjar och det är där vi finner gemenskap med likasinnade.
För att stå starka inför framtiden har det under de senaste åren pågått
strategiarbeten, både inom Svenska Seglarförbundet (SSF) och
Riksidrottsförbundet (RF) och de vill nu tillsammans träffa oss ledare ute i
föreningarna. Syftet med träffen är att initiera ett samtal kring hur en
modern seglarförening kan se ut och skapa en tightare relation mellan
föreningen, RF/SISU distrikt, seglingsdistriktet och SSF. Missa inte detta!

Till mer information och anmälan (senast 17/3)

SEGLARDAGEN DEN 30 MARS 2019 I GÖTEBORG
Klubbar har rösträtt för första gången i förbundets historia. På Seglardagen
2018 beslutades att anslutna förbundssällskap med 300 medlemmar eller mer
har rösträtt på Seglardagen.

Allt om Seglardagen hittar du här

JUNIOVERKSAMHET
Som vi tidigare meddelat blir det inga traditionella UG cuper i år. Men ett DM
är planerat, och två event, ett i samband med USS Regattan 8-9 juni och ett i
samband med Ekolnregattan 17-18 augusti. Det blir både stort och smått på
sjön och riktigt kul hoppas vi. Vidare i pipelinen är ett skoj- och trivselläger på
USS klubbholme Klinten 15-16 juni, förstås också med inslag av segling under
ledning av vår sail coach Mattias.

Reservera dagarna! Mer info kommer

ALLSVENSKAN INPÅ KNUTARNA
Första och sista delseglingarna i Allsvenskan går i Strängnäs 17-19 maj resp. i
Västerås 13-15 september. Åk dit och heja på USS!

Mer om USS i Allsvenskan

Vi finns också i Facebook.

Kontakta oss:

072 73 12211
ugsegling@gmail.com
webbadress/

SAILARENA
Lägg in era seglingar på SAILARENA.
Även sådana som ni inte behöver söka
sanktion för.

Till Sailarena

