Kallelse till ordinarie årsmöte för svenska J/70
förbundet
Plats:

Pantaenius kontor, Hamngatan 25, Marstrand

Tid:

20:00 (vi börjar med glögg 19:30 för de som vill ha)

Preliminär dagordning för J/70 förbundets årsmöte 28
november 2014
1. Årsmötets öppnande
2. Upprop och upprättande av röstlängd
3. Fastställande av föredragningslista för mötet
4. Val av justeringsman att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
5. Val av två rösträknare
6. Fråga angående mötets behöriga utlysande
7. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
8. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport
9. Revisionsberättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Val av ordförande samt två (2) ledamöter enligt § 19 i stadgarna
12. Val av vilken av styrelsens medlemmar som ska representera svenska J/70förbundet i internationella förbundet.
13. Val av revisor och revisorssuppleant
14. Behandling av motioner
a. Verksamhetsinriktning
b. Kappseglinsserie 2015
c. Informationskanaler
15. Övriga ärenden vilka styrelsen vill lägga fram för årsmötets beslut
a. Förslag till ändring av stadgar enligt följande:
i. § 10 ändras så att verksamheten revideras av en revisor istället för
två
ii. Kapitel IV ändras så att valnämnd avskaffas och valnämndens
uppdrag istället tilldelas styrelsen.
16. Fastställande av budget samt årsavgift för kommande verksamhetsår
17. Övriga frågor
18. Årsmötets avslutande

Motion angående inriktning för verksamheten inom J/70förbundet
Motion
Örjan och Jakob Fall föreslår att J/70-förbundet ska ha följande inriktning för sin
verksamhet.

Vision
Visionen för J/70-förbundet är att skapa en livaktig J/70-klass i Sverige med
många aktiva seglare i olika åldrar, där nya besättningar känner sig välkomna
samtidigt som de etablerade får möjlighet att segla med andra duktiga seglare
för att nå topplaceringar i nationella och internationella J/70-regattor.

Strategi
J/70 förbundet bidar till att utveckla J/70-seglingen i Sverige genom att:
-

Samla kunnande och information kring J/70-segling i Sverige och
internationellt.
Arrangera en årligt återkommande nationell kappseglingsserie som även
fungerar som kvalificering till EM och VM när sådan kvalificering krävs.
Arrangera ett årligt återkommande klassmästerskap/SM för J/70 tillsammans
med någon klubb för att kora bästa svenska J/70-besättning.
Arrangera en årligt återkommande träningshelg/dag för J/70-seglare i
Sverige.
Verka för sammanhållning och ett vänligt klimat bland J/70-seglare i Sverige.
Samarbeta med lokala klubbar för att utvecklas J/70-seglingen i Sverige.
Långsiktigt verka för att internationella mästerskap för J/70 arrangeras i
Sverige.

Motion angående kappseglingsserie för J/70 - 2015
Motion
Örjan och Jakob Fall föreslår att J/70-förbundet ska arrangera en
kappseglingsserie under 2015 enligt följande förslag.

J/70 serie 2015
J/70-serien i Sverige har namnet - J/70 Cup Sweden.
Serien startar på våren och avslutas på hösten och seglingar genomförs på västoch ostkusten för att möjliggöra ett så brett deltagande som möjligt. Seglingarna
i serien kombineras med existerande regattor för att minska bördan att själva
arrangera. Deltagande vid större regattor marknadsför serien och visar att J/70
är en aktiv klass vilket förhoppningsvis ökar tillströmningen av nya båtar och
besättningar.

Deltävlingar 2015
Följande kappseglingar ingår i serien under 2015:
-

9 maj:
10 maj:
13-14 juni:
6-8 augusti:
15 augusti:
16 augusti:
29 augusti:
30 augusti:

Lidingö runt, distans, Stockholm
Viggan Open, bana, Stockholm
Apply Emtunga cup, bana, Marstrand
Klassmästerskap i J/70, bana, Sandhamn
Tjörn runt, distans, Stenungsund
Bankappsegling, Stenungsund?
Hyundai cup, distans, Nynäshamn
Bankappsegling, Nynäshamn

Poäng- och resultatberäkning
Poäng och resultat för serien beräknas enligt följande:
-

-

Vinnare av serien är den som samlar flest poäng
Poäng delas ut till deltagare i kappsegling enligt följande:
o Antal båtar som deltagit i serien minus placering i kappseglingen
o Resultat i en tvådagarskappsegling ger dubbla poäng
En båts slutpoäng i serien beräknas som summan av de fem bästa
kappseglingarna plus poäng från klassmästerskap

Rätt att delta
För att delta i serien ska samtliga ordinarie besättningsmedlemmar vara
medlemmar i J/70-förbundet.

Motion angående informationsspridning för J/70-förbundet
Motion
Örjan och Jakob Fall föreslår att J/70-förbundet ska använda följande kanaler för
informationsspridning.

Information
J/70-förbundet användera en hemsida under SSF:s paraply för att sprida
information om förbundet, information om båten, trimguider, tips, trix,
information om cup och resultat mm.
J/70 förbundet ska använda den nuvarande Facebook-sidan för information av
mer tillfällig information och information av nyhetskaraktär där det är kul om alla
kan bidra med t.ex. bilder, video, kommentarer om seglingar, tankar idéer mm.
och för att samordna t.ex. träningshelger och lokala aktiviteter.

Styrelsens förslag till budget och medlemsavgift för 2015
Medlemsavgift
Medlemsavgift för 2015 förslås till 300 kronor per person.

Budget 2015
Budget baseras på ett uppskattat medlemsantal av 30 personer.
Intäkter:
- Medlemsavgifter

9 000

Utgifter:
- Medlemskap i SSF (800 + 50*30)
2 200
- Medlemskap i ev. regionalt förbund (300 + 14,50*30)
735
- Bank och administration
2 000
- Träning och kappsegling
4 000
Behållning

65

