Sailcoach med samordningsansvar
Bakgrund
Stockholms Seglarförbund (StSF) söker en sailcoach tillika sailcoach samordnare. Det övergripande syftet
med tjänsten är att hjälpa styrelsen omsätta dess beslutad verksamhet i praktisk handling. Tjänsten
innebär att ge service åt medlemsklubbar och styrelse i syfte att nå StSF:s mål.
Om oss
StSF är Svenska Seglarförbundets (SSF) distriktsseglarförbund i Stockholmsregionen. StSF har ca 100
anslutna klubbar varav ca 25 är aktiva kappseglingsarrangörer. Seglardagen, SSF:s årsmöte, är högsta
beslutande organ för idrotten segling i Sverige. Där företräder StSF Stockholmsklubbarnas intressen. StSF
är även ett specialdistriktsförbund (SDF) inom Stockholms Idrottsförbund (Från 1 januari 2020 RF-SISU
Stockholm). Även här företräder StSF Stockholmsklubbarnas intressen.
StSF:s uppgift är att såsom SSF:s regionala organ främja och administrera all seglingsidrott inom distriktet i
överensstämmelse med idrottens mål och inriktning.
StSF övergripande målsättning är att jobba för att skapa en bred och framgångsrik tävlingsverksamhet för
både jolleseglare och kölbåtsseglare i distriktet. Detta genomförs genom att StSF fokuserar verksamheten
på utbildning, skapar förutsättningar för kappsegling på bredden, rekryterar nya kappseglare och stödjer
tävlings och träningsverksamhet genom välutbildade funktionärer.
Särskilda insatser görs av StSF inom följande områden:
• Utbildnings av seglingens funktionärer och ledare
• Samordning och stöd till jolleseglare och kölbåtsseglare vid regionens regattor
• Stöd till träningsverksamhet i klubbarna såväl praktiskt som ekonomiskt
• Information på hemsidan www.stsf.se
• Regionalt samarbete mellan klubbarna och med närliggande distrikt
• Samverkan med klubbar och klassförbund
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Sailcoach är direkt underställd StSFs styrelse.
Som sailcoachsamordnare är din uppgift att leda sailcoachverksamheten och vara StSF:s ansikte
utåt i kommunikation med medlemsklubbar samt samt stötta styrelsen i kommunikation med
Svenska Seglarförbundet och övriga distriktsförbund.
Ingå i sailcoach-teamet och praktiskt arbeta som sailcoach, se:
https://www.svensksegling.se/Distrikt/stockholmsseglarforbund/Stockholm/Sailcoachochklubbut
veckling/
Driva klubbutveckling tillsammans med övriga sailcoacher.
Driva projekt på uppdrag av styrelsen
Marknadsföra och kommunicera StSF:s tjänster, dvs klubbutveckling, sanktioner, sailcoach,
utbildning mm.
Representera vid Stockholms Seglarförbunds och SSFs aktiviteter.
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Ansvar
• Arbetsplanering och -ledning av sailcoachverksamheten inom StSF i enlighet med styrelsens
direktiv.
• Ansvar för arbetsmiljöfrågor för sailcoacherna.
• Ansvar för att den utrustning och de verktyg som sailcoach behöver för sin löpande verksamhet.
• Ansvar för löpande uppföljning av sailcoachverksamhet inklusive löpande rapportering till
styrelsen till styrelsens möten.
• Ansvara för att uppdrag som styrelsen lägger på sailcoach-teamet utförs.
• Ansvara för budget för sailcoachverksamheten
Kvalifikationer
Erfarenhet från seglingsidrotten, tränare eller instruktör. Erfarenhet från föreningsliv. Du som söker
behöver vara en driven seglingsengagerad ”eldsjäl” som är van vid att arbete med och genomföra
projekt”.

Arbetstid
Arbetet är en deltidtjänst och omfattning kan diskuteras. Merparten av arbetstiden är under vår och höst.
Vintertid krävs också arbete för bl.a. utbildningsplanering och administration. Fördelningen av arbetstiden
regleras enligt överenskommelse med styrelsen.
Ersättning
Ersättning enligt SSFs rekommendation för sailcoach, fn 2500 kr/dag.
Intresseanmälan
Är du intresserad? Skicka din intresseanmälan med en kort beskrivning av dig själv och din bakgrund till
kansli@stsf.se så kommer vi att kontakta dig. Har du frågor är du välkommen att kontakta ordförande i
StSF Olof Granander på olof@stsf.se eller 070 3415222.

