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Förslag på dagordning – Årsmöte Skånes Seglarförbund 

 

Tid: 2022-11-30 

Plats: Malmö, MSS 

 

Dagordning  

1. Mötets öppnande; upprop och fullmaktsgranskning; fastställande av röstlängd. 
2. Val av ordförande att leda mötet 
3. Val av sekreterare för mötet 
4. Godkännande av dagordningen 
5. Fråga om mötets behöriga utlysande 
6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
7. Godkännande av föregående års protokoll 
8. Verksamhetsberättelse för 2022 
9. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2022 
10. Revisorernas berättelse för 2022 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
12. Budgetförslag för 2022-2023 och fastställande av årsavgiften till Skånes 

Seglarförbund  
13. Val av ordförande på ett år.  
14. Val av styrelseledamöter på två år. Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio 

ledamöter (utöver ordförande).  
15. Val på av revisor och revisorssuppleant för en tid om ett år  
16. Val av ordförande samt lägst två och högst fyra ledamöter till valnämnden för en tid 

om ett år 
17. Eventuella motioner 
18. Övriga frågor 
19. Mötet avslutas 
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Ordförande har ordet! 

Inför 2022 önskade jag att vi skulle få se fler än 50 deltagande båtar på en eller flera 
kappseglingar. Det gjorde vi, men enbart på jollesidan. Glädjande är alla också de 
jolleseglare från Skåne som är med i Team Sweden. Ett resultat av aktiva klubbar och 
föräldrar. Vi ser en ökande flotta av 29:er växa fram. Men även äldre båttyper såsom Laser, 
numera ILCA, 505 och Snipe har en växande skara seglare, företrädelsevis något äldre 
seglare. Alla har en medelålder långt över myndighetsåldern. Så segla jolle är något man kan 
göra hela livet. 

Men det finns lite smolk i bägaren. Två SM, H-båt i Ystad och Fareast 28R i Lomma blev 
inställda pga för få deltagare. På klubbnivå varierar antalet deltagare klubbseglingarna. Men 
tyvärr verkar de inte bli fler från tidigare år. 

Kikar vi över Sundet så finns det många kappseglingar som har stora fält. Nu är Köpenhamn 
en stor stad och det bor många personer i dess närhet. Men de har också lite annorlunda 
respitsystem i några tävlingar där det är viktigare att delta än att vinna.  

Vi behöver försöka förstå bättre hur vi kan utveckla seglingen i vårt distrikt. 

Ekonomi 

Styrelsen har alltid haft en kassör som ska kunna hantera alla ekonomiska ärenden. Men 
tyvärr har detta inte alltid fungerat såsom tänkt. Dels har bokföringen inte konterats korrekt, 
dels har faktureringen släpat. Dock har en stor insats gjorts under hösten 2022 för att rätta 
upp det som har gjorts felaktigt.  

Ny Klubbkonsulent 

Skåne fick under våren en ny klubbkonsulent. Oscar Johansson, som började som 
klubbkonsulent under 2016, valde att sluta och påbörja en annan karriär. Svenska 
Seglarförbundet påbörjade en nyrekrytering snarast efter att Oscar hade sagt upp sig. 
Skånes Seglarförbund var informerad men då klubbkonsulenten är anställd av Svenska 
Seglarförbundet ansvarade de helt för urval och intervjuer. 

Vi tackar Oscar för hans insatser under åren som har gått och välkomnar Raul Fuentes som 
klubbkonsulent i Skåne. 
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Ny web 

Webdelen av IdrottOnLine kommer att stängas av den 1/1-2023. För att säkerställa att det 
finns en kostnadseffektiv plattform efter detta datum för hela seglarsverige så initierades 
det en förstudie för en ny plattform av Svenska Seglarförbundet. Svenska Seglarförbundet 
valde KanslietOnLine. Flera klubbar har också valt detta. Då Skånes Seglarförbund är direkt 
kopplat till den centrala funktionen så behövde vi aldrig göra ett val. Däremot behöver vi 
fylla ”vår” web med information. Detta arbete håller vår klubbkonsulent ihop för Skånes 
räkning. 

Seglardagen - Distriktsutredningen 

Seglardagen är Svenska Seglarförbundets årsmöte. Vi var representerade av Pehr Ola 
Pehrsson och undertecknad. Förutom de vanliga valen så informerades det bla om nya 
initiativ kring våra hamnar och anläggningar. Vi borde ju kunna samverka mer med andra 
vattensporter såsom kanot, rodd, vindsurfing etc. Dessutom presenterade Olof Granander, 
vår ordförande, den utredning som är igångsatt kring hur vi kan vara organiserade framöver. 
Den sk Distriktsutredningen. 

Distriktsutredningen grundar sig på att få samarbetet mellan klubbar, distrikt och centralt 
Svenska Seglarförbundet att fungera enklare. Man undersöker vad distrikten måste ha för 
att fungera och hur de geografiskt ska se ut. Från Skåne deltar Pehr Ola Pehrsson aktivt i 
detta. Utredningstiden är lång. Detta initierades under våren 2022, beslutet att genomföra 
utredningen togs på Seglarträffen under våren 2022. Seglarträffen 2023 kommer att 
bestämma om/vad/hur det ska förverkligas och därefter tar det minst ett år före det är i 
gång. Personligen ser jag fram emot ett lite annorlunda arbetssätt. Det nuvarande tar inte 
dagens nya kommunikations- och arbetsmöjligheter i beaktande. 

Men med det sagt så är det i klubbarna verksamheten ska bedrivas. Här är det det personliga 
engagemanget som gör den största skillnaden! Utan aktiva klubbar finns det inget 
SeglarSverige! 

Utbildning 

Utbildningarna under året har fokuserat på Seglarskola, Instruktör och Tränare. Men 
glädjande har vi också fått några nya Seglingsledare i vårt distrikt. 
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Seglarskola: 17 st 

Instruktör/tränare grön: 24 st 

Hjälptränare: 9 st 

Seglingsledare: 2 st. 

Som tidigare år har vi haft en utbildare som har besökt flera klubbar under sommaren för att 
hjälpa de som instruerar nya seglare.  

Det är alltid roligt att höra om den entusiasm som finns i våra klubbar och det engagemang 
som finns. Men det är ytterst svårt att rekrytera personer till Skånes Seglarförbunds styrelse. 
Jag hoppas att fler vill engagera sig i att utveckla seglare och seglingen i våra sydsvenska 
vatten. 

Värt att notera att Skåne har fått frågan om att arrangera JSM under 2024. 

 

 

Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till alla som varit engagerade i styrelsearbetet och 
utveckling av Skånsk Segling. 

 

Per Kroon 

Ordförande, Fjelie 2022-10-24 
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Styrelsens verksamhetsberättelse 

Styrelsens sammansättning under 2022  

Per Kroon Ordförande 

Peh Ola Pehrsson Kassör 

Anders Hansen  Ordf. i Tekniska kommittén 

Hugo Johansson Ordf. i Jollekommittén 

Pär Halleús Ordf. i Kölbåtskommittén 

Anton Paulsson Ledamot 

Hampus Paulsson Ledamot 

Oscar Johansson/Raul Fuentes Adjungerad/Klubbkonsulent 

Klubbar 

Antalet klubbar var vid årets slut 37 st. 

Möten, konferenser och information 

Under verksamhetsåret har ett ordinarie årsmöte hållits i Malmö. Styrelsen har haft 8 st 
protokollförda sammanträden. Styrelsens ledamöter har därutöver haft kontakt via e-post 
eller telefon i löpande frågor. Informationen till klubbarna har främst varit via Skånes 
Seglarförbunds hemsida, FaceBook respektive via mail. 

Styrelsen var representerad vid följande tillfällen: 

SSF:s Seglardag, våren 2022, i Stockholm, 2 representanter. 

SSF:s SeglarTräffen, hösten 2022, i Södertälje, 1 representant 
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Ekonomisk redogörelse 

Som tidigare nämnt håller vi på att säkerställa att bokföring och fakturering är rätt utförda. 
Därför finns det ingen redogörelse för detta med i underlaget. Vi har som ambition att kunna 
skicka ut detta den 25/11. 

Detta innefattar: redovisning, budget för 2022-2023 samt medlemsavgift. 

Valberedningens förslag 

Då ingen valberedning kunder väljas under 2021 års möte och att vi inte har lyckats fylla en 
valberedning har vi i nuläget inga förslag på styrelsekandidater eller revisorer. Vi hoppas att 
kunna presentera kandidater i samband med att den ekonomiska redogörelsen skickas ut. 
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Tekniska Kommittén (TK) inom Skånes Seglarförbund 

Verksamhetsberättelse 2022  

 

TK har under den gångna säsongen hjälpt seglare och klubbar med tekniska frågor, inmätning och 

kontrollmätning. TK har även varit kommunikationslänk åt SSF i tekniska frågor och informerat om 

olika respitsystem och skillnader i dessa för seglare och klubbar. 

Skånes Seglarförbund har idag ett tiotal aktiva licensierade mätmän/besiktningsmän. 

Ser ett fortsatt ökat intresse från båtägarna att mäta in sina båtar. För breddseglarna är det 

inmätning för att erhålla ett SRSv-mätbrev. 

Inmätning av jollar är det främst Optimistjolle som det sker mätning av inför större regattor. 

Sksf´s våg används flitigt vid vägning av kölbåtar vid inmätning för respitsystem samt lånas ut till 

distriktens klubbar vid arrangemang där kontrollvägning ingår i mätplanen. 

 

Dansk Handikapp 

SkSF utfärdade ca. 23 st. DH-mätbrev under 2022 via den gemensamma databasen på 

www.websejler.dk. Vid förnyelse av befintligt mätbrev loggar båtägaren in på websejler och gör 

förnyelse och betalning direkt på hemsidan. Vid ändring av båtdata, inmätning eller ägarbyte skall 

SkSF-TK kontaktas.  

Totalt 1740 giltiga mätbrev under 2022   

 

SRS 

SRS är Svenska Seglarförbundets respitsystem för breddkappsegling. SRS-talet strävar efter att 

representera en båttyps bästa potentiella prestanda på en rundbana i mellanvind.  

SRS har två klassregler: Enskrovsbåtar och flerskrovsbåtar. 

SRSv är mätbrevsbåtar med verifierade data i mätbrevet.  

Totalt 1178 giltiga mätbrev under 2022.  
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Övriga mätregler 

Mätbrev för ORCi, IRC, SRS och andra mätregler utfärdas av Tekniska kontoret på SSF. 

Mätbrev för Texel utfärdas av Flerskrovsförbundet. 

 

 

Malmö den 20 Oktober  2022 

 

Anders Hansen, Ordf. Tekniska Kommittén 

  

http://www.svensksegling.se/Distrikt/skanesseglarforbund|


SKÅNES  

SEGLARFÖRBUND  

 

 

Skånes Seglarförbund | Malmö Arena, Hyllie Stationstorg 2 |215 32 Malmö| e-post 
info@sksf.se www.svensksegling.se/Distrikt/skanesseglarforbund | Org. nr 846002-7868 | 

Bankgiro 561-9614   

 

Kölbåtskommittén (KB) inom Skånes Seglarförbund 

Verksamhetsberättelse 2022  

 

(KB) har under den gångna säsongen arbetat med planeringen av säsongens 
kappseglingskalender med hjälp av klubbarna i Skåne. Målet har varit att få klubbar till att 
planera in sina respektive kappseglingar utan att krocka med andra klubbars tävlingar, 
svenska så väl som danska. Som ett led i detta har (KB) genomfört teams-möte under våren 
2022 där alla klubbar bjöds in för marknadsföring samt genomgång av säsongens 
kappseglingar.  Vid mötet deltog representanter och seglare från ungefär 10 klubbar.  

 

Vidare har (KB) arbetat med att marknadsföra de kappseglingar som har genomförts ffa på 
sociala medier. Inför kommande kappseglingar har (KB) också varit aktiva på klubbarnas 
respektive digitala sidor med diverse marknadsföring/påannonsering.  

 

Vid möten med klubbar har diskussion förts för att kappseglingarna ska, i möjligaste mån, 
lägga in dessa på Sailarena. Detta är Svenska Seglarförbundets digitala plattform för 
kappseglingar. Sailarena är ett viktigt verktyg för både klubbar samt seglare för att överblicka 
samt även administrera tävlingar.  

 

(KB) kommer fortsätta på detta sätt med planeringen av kappseglingarna och kalendern för 
kommande säsong. Klubbarna kommer att bjudas in till planeringsmöte under hösten.  

 

Pär Halléus 

Skånes Seglarförbund, Ordf. i kölbåtskommittén 

Södra Sandby 2022-10-23 
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SkSFs Klubbkonsulent 

Raul Fuentes är en ny klubbkonsulent till 40% för SkSFs räkning och har en mångfacetterad 
roll där huvuduppgifterna är att förse klubbarna med service, klubbutveckling och 
utbildning. Utöver det kommunicerar han viktig information från Svenska Seglarförbundet 
(SSF) till klubbar i Skåne samt sköter administrativa uppgifter som rör skånska klubbar. 
Klubbkonsulenten hjälper även till med rådgivning kring ansökningar av bidrag. Kontakta 
Raul för att diskutera hur han kan bistå er klubb kring t.ex. klubbutveckling, 
utbildningsbehov, ansökan av olika anslag samt övrig service.   

Likt tidigare år genomfördes en ”Seglarskole-Tour” (ledd av utbildare Jonathan 
Åhlander) för att hjälpa klubbar i Skåne med seglarskoleutvecklingen. Syftet med denna tour 
är bl.a. att förstärka ledarskapet i seglarskolorna för att i sin tur öka förutsättningar för att 
skapa en mer positiv seglings- och utvecklingsmiljö. Detta förväntas bidra till ökat antal 
deltagare samt att fler barn och ungdomar stannar kvar inom seglingen.   

 

Klubbkonsulents verksamhet 2020 

Sedan 1a juni 2022 har jag varit anställd av Svenska Seglarförbundet och arbetat som 

klubbkonsulent för Skåne. Syftet med klubbkonsulenter är att lyfta seglingen i distriktet och 

skapa fler möjligheter och förutsättningar för Svensk Segling. Pilotprojektet om 

klubbkonsulent i Skåne startade 2016 och efter 2017 har detta projekt fortsatt till en 

kontinuerlig tjänst och erbjudit en kontinuerlig service för klubbar i distriktet.  

 

Då Raul klivit in som ny klubbkonsulent har fokus varit på att sätta sig in i rollen samt lära 

känna klubbarna i Skåne. Men arbetet med att få så många seglare som möjligt att fortsätta 

inom vår fantastiska idrott har inte stannat av. Under sommaren genomfördes Seglarskole-

Touren av utbildare Jonathan Åhlander där klubbkonsulenten följde med för att bl.a. lära 

känna seglarkulturen ut i klubbarna. Touren har som syfte att utveckla seglarskolorna i Skåne 

för att förstärka ledarskapet och skapa en mer positiv seglings- och utvecklingsmiljö. Detta 

görs genom att träffa klubbens ledare, observera klubbens verksamhet samt ge feedback på 
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seglarskolorna på plats. Under touren tillfrågas även klubbarna om sina utmaningar och 

önskemål för att se vilka möjligheter som finns för klubbkonsulenten att hjälpa till med. 

 Vidare har ett skifte av SkSFs hemsida påbörjats. Under hösten 2021 kom 

Riksidrottsförbundet med beskedet att de på grund av en stor prisökning inte längre kunde 

förse klubbar och förbund, däribland SkSF och skånska segelklubbar, med gratis hemsidor via 

IdrottOnline. Hemsidan via IdrottOnline släcks därför ner 31 december 2022. Arbetet kring 

att byta SkSFs hemsida från IdrottOnline till KanslietOnline har påbörjats under 2022 vilket 

sköts av klubbkonsulenten. 

 

Exempel på klubbrelaterat arbete under 2022: 

• Träffat klubbar vid evenemang, utbildningar, kvällsmöten m.m. 

• Haft kontakt med klubbar kring diverse saker de undrar och behövt hjälp med. 

• Slutfört arbetet med pågående utbildningar som startats i vår. 

• Påbörjat arbete kring klubbars utbildningsbehov. 

• Uppdatering av nuvarande hemsida. 

• Arbetat med förflyttningen av hemsidan från IdrottOnline till KanslietOnline. 

• Administration kring registrering av utbildningar och dylikt. 

 

Utbildningar som genomförts 2022:  Antal deltagare: 

• Instruktör/Tränare Grön  24 deltagare 

• Hjälptränare   9 deltagare 

• Seglarskoleansvarig  17 deltagare 

• Seglingsledare blå   2 deltagare 

TOTALT: 54st 

 

Är ni intresserade av mer info kan ni besöka mig/oss på något av följande ställen: 
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Facebook: www.facebook.com/Skanesseglarforbund 

Hemsida: www.svensksegling.se/Distrikt/skanesseglarforbund 

Mejl: raul@ssf.se 

 

/Raul Fuentes, 2022-10-21 

Klubbkonsulent Skåne 
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Verksamhets berättelse Jolle  2022 

 

Vi har kört alla inplanerade Liros Cup, regionskval etc. Lerberget SS arrangerade ett 
fantastiskt DM i början av oktober. Sammanfattningsvis står Skånska jollesegling står sig 
tämligen stark. Vi har några mycket aktiva klubbar med stor och stabil optimist 
jolleverksamhet. E-jolle klassen håller sig start i Skåne tack vare en kombination av ett aktivt 
klassförbund. Lomma har fått ett starkt 29:er näste med aktiv träningsverksamhet, vilket 
vårdar gott för resten av Skåne.  

 

Vi har några mycket aktiva klubbar men glädjande nog har vi några klubbar som har kommit 
starkt de sista åren med en bred jolleverksamhet. Detta ger ju också massor av möjligheter 
till samarbeten kring funktionärs och domarutbildningar, samträningar, läger etc på våra 
olika klubbar. 

 

Efter 2 år som aktiv i SkSF är det dags för mig att tacka för mig och lämna över till nya krafter 
som kan vara med och vidare utveckla skånsk jollesegling. Tack för förtroendet och ett stort 
tack till alla jolleaktiva, seglare och föräldrar. 

 

/Hugo Johansson, 2022-11-26 
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