Verksamhetsberättelse
2018

SKÅNES
SEGLARFÖRBUND
Dagordning – för årsmötet i Skånes Seglarförbund, RHSS, Råå 2018-11-29, kl 18:00
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.

Prisutdelning LIROS Cup och Distriktsmästerskap Jolle.

9.

Verksamhetsberättelse för 2018

10.

Styrelsens förvaltningsberättelse för 2018

11.

Revisorernas berättelse för 2018

12.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

13.

Budgetförslag för 2019 och fastställande av årsavgiften till Skånes Seglarförbund

14.

Val av ordförande på ett år.
Valberedningen föreslår omval av Paul Gaskell-Brown.

15.

Val av styrelseledamöter på två år. Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio
ledamöter (utöver ordförande).
Valberedningens förslag:
-

Styrelseledamot Jolle:
Styrelseledamot Kölbåt:
Styrelseledamot Utbildning:
Styrelseledamot Vice Ordförande:
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-

Kvarstående ledamöter i ett år
Styrelseledamot: Anders Hansen, teknik
Styrelseledamot: Cristian Cullborn, brädsegling
Styrelseledamot; Anders Ohlsson, kassör

-

Styrelseledamot: Gustaf Reischmann lämnar sin plats till förfogande

16.

Val på av revisor och revisorssuppleant för en tid om ett år

17.

Val av ordförande samt lägst två och högst fyra ledamöter till valnämnden för en tid om
ett år

18.

Eventuella motioner

19.

Övriga frågor

20.

Mötet avslutas
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SKÅNES
SEGLARFÖRBUND
SVENSKA SEGLARFÖRBUNDET

Röstetal 2018 - 2019
Distrikt

SKÅNES SEGLARFÖRBUND
Klubbnamn
BJÄRREDS OPTIMISTJOLLEKLUBB
BJÖRKVIKENS WINDSURFINGKLUBB
BORSTAHUSENS SEGELSÄLLSKAP
BÅSTADS BÅT O SEGELSÄLLSKAP
CHRISTIANSTADS SEGELSÄLLSKAP
DOMSTENS BÅTKLUBB
FALSTERBOKANALENS BÅTKLUBB
HELSINGBORG YACHT CLUB
HVENS BÅTKLUBB
JONSTORPS OPTIMISTJOLLEKLUBB
KIVIKS BÅTKLUBB
KULLENS SEGELSÄLLSKAP
KÄMPINGE VATTENSPORTKLUBB
LAGUNENS KAPPEGLINGKLUBB
LANDSKRONA SEGELSÄLLSKAP
LERBERGETS SEGELSÄLLSKAP
LOMMABUKTENS SEGLARKLUBB
LOMMABUKTENS WINDSURFINGSÄLLSKAP
MALMÖ SEGELSÄLLSKAP
NYHAMNS BYALAGS BÅTKLUBB RÖDE ORM
RAMSJÖSTRANDS SEGELSÄLLSKAP
RÅÅ JOLLEKLUBB
RÅÅ-HELSINGBORGS SEGELSÄLLSKAP
SEGELSÄLLSKAPET PINHÄTTAN
SEGELSÄLLSKAPET SJÖHÄSTEN
SIMRISHAMNS SEGELSÄLLSKAP
SKANÖRS BÅTKLUBB
SS DELFINEN VEJBYSTRAND
TOREKOVS BÅT O SEGELKLUBB
TRELLEBORGS BÅTSÄLLSKAP
WESURF HITTARP VINDSURFINGKLUBB
WESURF MALMÖ SURFINGKLUBB
WIKENS BÅTSELSKAP
YSTADS SEGELSÄLLSKAP
ÅHUS WINDSURFING CLUB
ÄNGELHOLM SKÄLDERVIKENS SEGELSÄLLSKAP
TOTALT:
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Röster Medlemsantal
2
123
1
43
6
515
3
262
4
398
5
439
9
878
3
273
1
16
1
85
3
219
1
50
3
208
1
25
2
178
2
110
9
857
5
447
7
613
1
60
1
89
3
234
6
552
5
473
1
35
4
302
5
487
2
158
2
158
4
350
2
160
1
10
5
412
3
208
2
100
4
360
119
9884
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Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens sammansättning under 2018
Paul Gaskell-Brown

Ordförande

Anders Ohlsson

Kassör

Anders Hansen

Ordf. i Tekniska kommittén

Cristian Cullborn

Sekreterare & Brädseglingskommittén

Gustaf Reischmann

Ordf. i Jollekommittén (avgående)

Niklas Emond

Ordf i Utbildningskommittén (avgående)

Klubbar
Antalet klubbar var vid årets slut var 36st.
Möten och konferenser
Under verksamhetsåret har ett ordinarie årsmöte hållits i Malmö. Styrelsen har haft 5st
protokollförda sammanträden. Delar av styrelsen är även varit representerad på Skånes Seglardag.
Styrelsens ledamöter har därutöver haft kontakt via e-post eller telefon i löpande frågor.
Informationen till klubbarna har främst varit via SkSFs hemsida; Facebook och mejl.
Styrelsen har representerad SkSF vid följande tillfällen:
SSF:s Seglardag i Stockholm med Niklas Emond och Paul Gaskell-Brown närvarande.
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Ordförande har ordet!
Som nytillträdd ordförande vid förra årsmötet för Skånes Seglarförbund (SkSF) så har det varit
ett intensivt och lärorikt år. Jag antog denna utmaningen för att jag ser att vi har ett bra
utgångsläge och att där verkligen finns potentialer som vi med gemensamma krafter
förhoppningsvis kan realisera och göra skånsk segling till en ännu starkare drivkraft i
seglingssverige och inom SSF.
Under det gångna året har SkSF haft fokus på att säkerställa att vi har en stabil ekonomi med
förenklad ekonomihantering vid olika aktiviteter. Då SkSF också är SSF´s distriktsorgan har jag
haft flera möten och tät dialog med SSF´s olika representanter för att diskutera skånsk seglings
förutsättningar och behov. Kopplat till denna dialog är ju också att vi har två resurser anställda
som är till för att stärka klubbarna och våra äldre jolleseglare.
Vi har också jobbat med att ge projektet; Utveckling Skånsk Segling så bra förutsättningar som
möjligt att kunna genomföra kvalitativa träningar i olika jolleklasser. Mycket energi har också lagts
på samträningar och till viss del tränarutveckling i optimist klassen. Detta är också en komponent
till att stärka samarbetet mellan klubbarna. Klubbkonsulent uppdraget har vi också velat justera
och Oscar Johansson har bl.a. besökt flertalet av Skånes seglarskolor i somras. Därtill har
utbildningsverksamheten haft stort deltagarantal år.
Vi har också haft ambition att öka exponeringen och informationen genom månadsbrev och
inlägg på Facebook m.m. för att kommunicera ut allt som händer både inom SkSf, vid tävlingar
etc. Så för er som inte gjort det – gå in på FB och följ Skånes Seglarförbund.
Skånes Seglarträff genomfördes i början av november med fokus på förankring, dialog och
framtid. Efter det mötet kunde jag konstatera att där finns ett stort behov och intresse av utökat
samarbete och nätverkande mellan klubbarna. Sist men inte minst hade vi en prova-på-dag med
10 tal olika klasser och ett 40 tal deltagare, både nya och gamla jolleseglare och de som redan är
frälsta.
Inför kommande år är vår ambition att ha ungefär samma fokusområde om än att vi vill lägga
ännu mer fokus på kölbåt och jolle bla genom att försöka få till regelbundna möten klubbarna för
att öka samarbete och nätverkande. Personligen tycker jag också att det hade varit mycket
spännande att utveckla seglarskolorna för barn men framför allt vuxenseglarskolorna – helt
övertygad om att här finns det en superpotential i att både utbilda fler seglare men också finna
nya målgrupper vilket leder till fler klubbmedlemmar med tillhörande anmälnings- och
medlemsintäkter.
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Ett mycket viktigt budskap från mig till klubbarna: I och med att vi har en klubbkonsulent så
passa på och ta kontakt med Oscar för att diskutera hur han kan bistå er klubb t.ex. kring
seglarskoleutveckling, utbildningsbehov, ansökan av olika anslag etc.
SkSF’s likväl klubbarbetet görs med ideella krafter vilket är en styrka men också en utmaning. För
att SkSF ska fungera på längre sikt måste vi ha fler eldsjälar som vill bidra till Skånsk Segling – så
kandidater är välkomna!
Sist men inte minst vill jag tacka Styrelsen och alla eldsjälar ute på klubbarna som gör både stora
som små insatser. Med all er energi och glädje är min förhoppning att vi kan ha fler segel ute på
vattnet.
Ser verkligen fram emot det kommande verksamhetsåret!

Paul Gaskell-Brown, 2018-11-15 Råå
Ordf. Skånes Seglarförbund

7

SKÅNES
SEGLARFÖRBUND
Klubbkonsulentens verksamhet 2018
Klubbkonsulentrollen är nu inne på sitt tredje år, funnits sedan 1 juni 2016. Det är alltså andra
kompletta året som avslutas och med det en del ramar och rutin som fastställts. En viktig del i
rollen är att se till att det finns utbildningar för alla målgrupper i distriktet. Utbildade ledare
skapar en hållbar klubb med möjlighet att genomföra seglarskola, träningar och tävlingar. Som ni
alla vet är detta några av de stora grundpelarna till klubbens verksamhet och därför är det så
oerhört viktigt att utbildningsbehovet uppfylls hos våra klubbar. Glädjande är att det utbildat sig
fler funktionärer under 2018 än tidigare, dock krävs det ännu fler. Detta blir en spännande
utmaning för 2019!
Nedan är det presenterat vilka utbildningar som genomförts under 2018:
•

Instruktör BAS, i samarbete med ÄSSS.
o Jolle/ Liten kölbåt

•

Deltagare:
36st

Instruktör BAS, i samarbete med KvSK.
o Vindsurfing

8st

•

Seglarskoleansvarig i Malmö.

8st

•

Tränare Grön i Malmö.

11st

•

Funktionärsutbildning under Division 1 i samarbete med SkBK.
o Direktdomare BLÅ

1st

o Seglingsledare BLÅ

5st
Totalt:

69st

Nytt för 2018:
För att kort summera året har det varit ett väldigt givande år med mycket nya och spännande
projekt och initiativ. Positivt är att rollen som Klubbkonsulent har blivit en del av Skånsk Segling
och på så sätt skapat värde för klubbarna. Rollen är ständigt under utveckling för att skapa
maximalt värde för klubbarna. Bland annat har det genomförts över 35 besök ute i klubbarna och
som resulterat i hjälp att få bidrag till säkerhetsbåtar, jollar, C55or och nya anläggningar. Det har
även resulterat i att två klubbar startat Klubbutvecklingsprojekt som ger ytterligare 6 heldagar
tillsammans med mig som klubbkonsulent. Dessa projekt finansieras av Idrottslyftet och ger
större möjligheter att utveckla klubbens olika verksamheter.
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Planeringsmöte med klubbarna:
I början på säsongen valde jag att kontakta alla klubbar med ett erbjudande om att träffas där
klubben presenterade sina planer och utmaningar för 2018. På detta sätt rivstartade vi säsongen
och såg till att det fanns förutsättningar för klubbarna att lyckas uppnå deras mål. Bl.a. gjorde
detta att två klubbar sökte Svenska Seglarförbundets utmaning och beviljades stöd på
10 000kr/var, vilket förenklades deras nya idéer och satsningar.
”SeglarskoleTour i Skåne”
Detta blev ett stort projekt som engagerade många klubbar på ett positivt sätt. Det skapade ett
bra tillfälle för mig/SkSF att möta klubbarna och diskutera möjligheter och utmaningar samt ta
del av önskemål och behov från klubbarna. Under 6 dagar åkte jag runt i Skåne och besökte totalt
11 klubbar och deras seglarskolor.
Målet var att skapa mig en verklig bild av hur seglarskolorna fungerade i Skåne. Under dessa
besök fick jag en väldigt positiv bild av verksamheten samt se vilka de största gemensamma
möjligheterna för klubbarna är för att utveckla seglarskolan ännu mer. Resultatet av detta är att
många klubbar saknar och önskar bättre verktyg, tips och idéer för att utveckla deras pedagogik i
verksamheten. Vill ni ta del av dessa erfarenheter så kontakta mig, Oscar Johansson, för att
bestämma träff.
Division 1 – kval till Allsvenskan
Väldigt roligt är att Division 1 har genomförts för först året i Sverige och glädjande nog blev
Skåne och Skanörs Båtklubb först med att arrangera en deltävling någonsin. Skåne ingick i en
region tillsammans med Blekinge, Småland och Östergötland vilket gjorde att vi delade upp
deltävlingarna för att sedan mötas i en gemensam final.
Är ni intresserade av mer info kan ni besöka och eller kontakta oss på något av följande
ställen:
Facebook: www.facebook.com/Skanesseglarforbund
Hemsida: www.svensksegling.se/Distrikt/skanesseglarforbund
Mejl SkSF: skanesseglarforbund@gmail.com
Mejl Klubbkonsulent: oscar@ssf.se
Besöksadress: Malmö Arena, Hyllie Stationstorg 2

Oscar Johansson, 2018-11-15
Klubbkonsulent Skåne
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Utveckling Skånsk Segling 2018
Verksamhetsåret 2018 delades upp i vintersäsong, försäsong, tävlingssäsong och eftersäsong.
Målgruppen för projektet är de jolleseglare som slutar med Optimist till man går in i arbetslivet,
ca 25år.
Vintersäsong:
Under denna period arrangerades inga aktiviteter på vattnet utan tiden utnyttjades till enskilda
samtal med seglare för att diskutera upplägg och mål. Regelbundna taktik och trimkvällar hölls
under januari-mars. Dessa träffar var populära och hade ett generellt stort deltagarantal.
Försäsong:
Försäsongen inleddes med ett kombinerat Matchracingläger och tävling i Skanör. Eventet fick
flyttas fram p.g.a. av den skånska vintern och 15cm is i Skanörs hamn. Under tävlingssäsongen
har samträning för E-jollar och 29er genomförts.
Tävlingssäsong:
Under Elitserien för E-jollar i Lomma följde Anders Larzon och Martin Strandberg de skånska
E-jolleseglarna. Deras iakttagelser användes sen för att skapa ett behovsunderlag för skånsk Ejollesegling.
Eftersäsong:
Prova På Segling på MSS genomfördes i fina förhållanden. Ca 45 seglare var på plats och fick
chansen att bla testa; Nacra 15, Laser, 505, RS Aero, 29er, E-jolle, m.fl.
Under höstens skollov hölls ett dagläger för Skånska 29ers och E-jollar. 24st deltagare, jämt
fördelat mellan klasserna.

Martin Strandberg, 2018-11-15
Projektledare Utveckling Skånsk Segling
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Jollekommitténs verksamhetsberättelse 2018
Tränarutvecklingsprojekt, TUP -> Samträningar
Tränarutvecklingsprojektet har transformerats till att bli samträningar, baserat på synpunkter från
SSF.
Resultat:
• Tre genomförda delprojekt
• Tränarna är nu mer med på tävlingar
o Samcoachning genomfört vid Rikskval, JSM och Lag-SM.
• En grupp av våra tränare svarar för att planera, förbereda och genomföra samträningar
och Samcoachning. De som engagerar sig här benämns Distriktstränare. De gör ett
fantastiskt jobb!
Tävlingar
SkSF koordinerar jolletävlingar som arrangeras av skånska klubbar på blå nivå, Liros Cup, samt
Distriktsmästerskap.
En uppsättning guidelines för Liros Cup och DM har utarbetats och testats. Vid Jollemöte 201810-22 beslutades att definiera delar som obligatoriska för arrangerande klubbar resp. sådant som
är tänkt att ge stöd för arrangörerna.
Vid DM för jollar tillkom en spännande klass, 29er, men Optimist Grön försvann.
Tack vare en strålande insats från Bjärreds Optimistjolleklubb kunde DM i lagsegling för
Optimister genomföras.
Jollesamordning
Under verksamhetsåret har fem möten genomförts med klubbarna för att samordna jollefrågor.

Gustaf Reischmann, 2018-10-29
Ordf. Jollekommitté
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Brädkommitténs Verksamhet 2018
I brädklassen Kona One gick världsmästerskapen i Florida och fick ett inslag på TV4 nyheterna
med flera representanter från Sverige. Däribland KSSS seglaren Björn Holm som knep en andra
plats och bröderna Cullborn från Wesurf Hittarp som deltog och genomförde tävlingen.
Tävlingsmässigt har också Windsurf Nivå, en dansk klubb, arrangerat Danska öppna i KONA
klassen som alltid lockar flera Skånska vindsurfare.
Vi har under året sett flera projekt som inneburit framgång för vindsurfingen. På hemmavatten
har Wesurf Hittarp genom “Girls camp” sett till att fler segel synts i Öresund och dessutom
skapat broar för framförallt kvinnor in i sporten. Därtill har också Kämpinge Vattensportsklubb
rullat ut på tour där de har erbjudit surf på fler ställen än sin hemort och skapar fler möjligheter
för surf. Även i Malmö händer det grejor, där MSS fått ta över fem Kona-brädor från Wesurf
Malmö, tillräckligt för att starta verksamhet även hos dem.
I SkSF har vi arbetat med att kartlägga vilka klubbar som kan öppna för vindsurfing och varit ett
stöd för klubbar som vill starta projekt som kan samspela med integration av nyanlända eller
kvinnor i verksamheten.
Till sist vill vi meddela att Sailcoach-uppdraget har utgått. Klas Wilhelmsson, erfaren instruktör
och vindsurfare, hade tidigare arbetat för att driva vindsurfingen framåt. Styrelsen kommer
däremot fortfarande ihärdigt arbeta för att vara stöd för Skånes vindsurfingklubbar.
Framöver hoppas vi att fler projekt genomförs för att skapa fler segel på vattnet och vara ett stöd
för klubbar i deras verksamhet.

Cristian Cullborn, 2018-11-12
Ordf. Brädkommitté
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Tekniska kommitténs verksamhet 2018
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.
Saknar ni mätman i er klubb skall Ni anmäla ert intresse för utbildning till SkSF/SSF.
Vi ser ett fortsatt ökat intresse från båtägarna att mäta in sina båtar. För kölbåtsseglarna är det
inmätning för att erhålla ett SRSv-mätbrev, DH-mätbrev eller ORCi.
Certifiering av utrustning för jollar ökar markant speciellt inom Optimistjolleklassen.
Dansk Handikapp
DH är en VPP-baserad mätregel. Ett VPP-program (Velocity Prediction Program) är ett
omfattande program som förutsätter farten på båtar vid olika kombinationer av segelföring,
vindstyrka och kurs.
SkSF utfärdade ca. 20 st. DH-mätbrev under 2018 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.
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.
Övriga mätregler
Mätbrev för ORCi, IRC, SRS och andra mätregler utfärdas av Tekniska kontoret på SSF.
Mätbrev för Texel utfärdas av Flerskrovsförbundet.

Anders Hansen, 2018-11-15
Ordf. Tekniska Kommittén
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Kölbåtskommitténs Verksamhet 2018
Tävlingar som genomförts i ÖresundsCup:
• North Sails Trim Cup, Lomma - 12-13 Maj
• Amager Cup, Lynetten - 9 Juni
• Fyrtorn2handed, Lomma – 16-17 Juni
• Ven Runt, Råå - 11 Augusti
• Saltholm Runt, Limhamn - 25 Augusti
• Light Vessel Race, Skanör - 8 September
• Stelton Cup, Vedbaek - 7 Oktober
Övriga kölbåtstävlingar som genomförts i Skåne:
• Division 1 Syd, SkBK – 5-6 Maj
• Vårregattan 4-timmarssegling, WBS – 26 Maj
• MSS Cup, MSS - 2 Juni
• SM Nordisk Folkbåt, SimSS – 4-8 Juli
• J/24 Klassmästerskap, ÄSSS – 6-8 Juli
• Nordic Folkboat Gold Cup, SimSS – 8-13 Juli
• Bornholm Runt, SimSS – 27-29 Juli
• SM C55, BBSS – 27-29 Juli
• SM H-båt 2018, LbSK – 31aug -2 September
• SM Melges 24, MSS – 7-9 September
• Division 1 Syd Final, SkBK – 22-23 September
2018 blev historiskt då Division 1 arrangerades för första gången någonsin i Sverige. Klubbarna
har genomförts i klubbägda båtar där C55or använts i Skåne. C55an är en liten kölbåt som är lätt
att traila och relativt enkel att börja kappsegla. Denna klass är en av SSFs ungdomsklasser samt
en rekommenderad Skolbåt för SSF Seglarskola och har en stor möjlighet att locka ungdomar till
kölbåtsseglandet. Att segla många olika klasser skapar större förutsättningar för att utvecklas som
seglare på olika plan.
Glädjande har Skåne ett av de starkaste fleeten med SM-vinnare 2015, 2017 och nu även 2018.
Även i år lyckades bröderna Oscar & Hugo Johansson vinna SM i C55 uppe i Båstad med ca 30
båtar på startlinjen.
I H-båt dominerade, som vanligt, Team Edman på SM i Lomma. Han lyckades vinna SM med 4
av 5 ”spikar”, imponerande!
I Melges 24 lyckades Team Wild Thing, med Martin Fridh vid rodret, bärga SM-guldet på
hemmaplan i Malmö
Tre lag representerade Skåne på Mästarnas Mästare som seglades uppe i Marstrand.

Anders Hansen, 2018-11-15
Ordf. Kölbåtskommittén
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Skånes Seglarförbund – räkenskapsåret 2017-10-01 – 2018-08-31
- kommentarer till den ekonomiska utvecklingen
Räkenskapsåret omfattade endast 11 månader för att räkenskapsåren framgent ska stämma med
förbundets stadgar. Framtida räkenskapsår kommer således – stadgeenligt – att löpa från 1
september – 31 augusti.
Jämfört med föregående räkenskapsår, minskade omsättningen med 32% och slutade på 467 924
kronor. Minskningen beror till största del på att något tränarutvecklingsprojekt inte har bedrivits
under 2018 och att klubbutveckling med hjälp av s.k. Sailcoacher upphörde under 2017.
Av den inbringade omsättningen är det glädjande att notera att medlemsavgifterna ökade med
12%, vilket indikerar att vi har fått fler aktiva seglare i vårt distrikt. Vidare har kursverksamheten
genererat mer intäkter än budgeterat på grund av högt tryck på anmälningarna, särskilt på
Instruktör Bas där vi hade deltagare även från andra distrikt; även en särskild kurs Instruktör Bas
Vindsurf genomfördes. Också samträningarna såg fler deltagare än förväntat. Att kostnaderna
översteg intäkterna för samträningarna är ett medvetet val av styrelsen, då det har ansetts
angeläget att subventionera dessa aktiviteter. Bidragen från Skåneidrotten minskade drastiskt
jämfört med föregående år, vilket framförallt beror på att tränarutvecklingsprojektet upphörde.
Utifrån de ändrade förutsättningarna som nämnts ovan upprättade styrelsen en reviderad budget i
början av 2018. Trots den minskade omsättningen blev utfallet betydligt mer positivt än vad som
budgeterats och resultatet blev ett överskott om 36 550 kronor.
Vid en blick på balansräkningen kan det konstateras att det egna kapitalet har stärkts med ca 9%
till följd av det positiva resultatet. Arbetet med att rensa upp gamla transaktioner, som påbörjades
föregående räkenskapsår, fortsatte under året och ledde bland annat till kreditförluster om 16 600
kronor som belastade resultatet. Totalt ökade balansomslutningen med ca 8% samtidigt som
soliditeten ökade något till 68%.
Under året har förbundet börjat använda Fortnox som redovisnings- och faktureringssystem,
vilket underlättat administrationen betydligt och möjliggjort bättre ekonomisk uppföljning.
Samtidigt har kostnaderna för redovisningen minskat. I samband med det ändrades
kontostrukturen för att möjliggöra större transparens av förbundets verksamheter.

Anders Ohlsson, 2018-11-02
Kassör
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Till årsstämman i Skånes Seglarförbund
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ÅRSAVGIFT
Årsavgiften är för närvarande 14 kr per medlem eller 20 kronor per familjemedlemskap. Styrelsen
föreslår att årsstämman beslutar att fastställa årsavgiften på oförändrad nivå.

BUDGET
Under räkenskapsåret 2018-19 kommer Skånes Seglarförbunds engagemang i samträningar för
Optimist att förändras, men samträningar kommer att genomföras för E-jolle och 29er. Vidare
kommer förändringar att ske i kursutbudet, i samarbete med Svenska Seglarförbundet. Kort
sammanfattat innebär detta att omfattningen av samträningar för förbundets del kommer att
minska, men kursverksamheten förväntas öka. Viss försiktighet har dock iakttagits i budgeten.
För räkenskapsåret 2018-19 förväntas Skånes Seglarförbunds intäkter att komma främst från
medlemsintäkter och kursverksamhet. Bidragen från Skåneidrotten och sponsringen för Liros
Cup förväntas ligga kvar på oförändrade nivåer. Förbundets fasta kostnader uppgår till ca
230 000 kronor.
BUDGETFÖRSLAG 2018-2019
INTÄKTER
Medlemsintäkter anslutna klubbar
Intäkter kurser
Samträningsavgifter
Coachavgifter JSM/rikskval
Skåneidrotten
Sponsring
Summa intäkter

105 000
205 000
15 000
20 000
39 000
12 000
396 000

KOSTNADER
Kostnad kurser
Kostnad samträning
Kostnad coachning
Klubbkonsulent
Lokalhyra
Bankkostnader
Försäkringskostnader
Gåvor och Priser
Mötes- och resekostnader
Summa kostnader

130 000
10 000
20 000
202 000
15 600
1 200
3 000
4 000
10 000
395 800

Budgeterat resultat

200
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Paul Gaskell-Brown

Anders Ohlsson

__________________________

__________________________
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Cristian Cullborn

Niklas Emond
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