Verksamhetsberättelse
2021

SKÅNES
SEGLARFÖRBUND
Dagordning – för årsmötet i Skånes Seglarförbund hos MSS 2021-11-10, kl 18:30
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 2021
9. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2021
10. Revisorernas berättelse för 2021
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Budgetförslag för 2022 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).
a. Valberedningens förslag:
i. Styrelseledamot:
ii. Styrelseledamot:
iii. Styrelseledamot:
iv. Styrelseledamot:
b. Kvarstående ledamöter i ett år
i. Styrelseledamot:
ii. Styrelseledamot:
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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Röstetal 2021 - 2022

Inlämnade uppgifter för år 2021

Distrikt

SKÅNES SEGLARFÖRBUND
Klubbnamn

Röstetal

Medlemmar

ABBEKÅS BÅTKLUBB

2

125

BJÄRREDS OPTIMISTJOLLEKLUBB

2

166

BJÖRKVIKENS WINDSURFINGKLUBB

1

65

BORSTAHUSENS SEGELSÄLLSKAP

7

688

BÅSTADS BÅT O SEGELSÄLLSKAP

3

239

CHRISTIANSTADS SEGELSÄLLSKAP

5

426

DOMSTENS BÅTKLUBB

5

463

EDENRYDS BÅTKLUBB

2

107

FALSTERBOKANALENS BÅTKLUBB

10

902

HELSINGBORG YACHT CLUB

7

656

HVENS BÅTKLUBB

1

29

JONSTORPS OPTIMISTJOLLEKLUBB

1

80

KIVIKS BÅTKLUBB

3

254

KULLENS SEGELSÄLLSKAP

1

50

KÄMPINGE VATTENSPORTKLUBB

3

235

LAGUNENS KAPPSEGLINGSKLUBB

1

23

LANDSKRONA SEGELSÄLLSKAP

3

211

LERBERGETS SEGELSÄLLSKAP

2

186

LOMMABUKTENS SEGLARKLUBB

9

867

MALMÖ SEGELSÄLLSKAP

8

777

NYHAMNS BYALAGS BÅTKLUBB RÖDE ORM

1

60

NÄSET SURF CLUB

1

60

RAMSJÖSTRANDS SEGELSÄLLSKAP

2

103

RÅÅ JOLLEKLUBB

3

221

RÅÅ-HELSINGBORGS SEGELSÄLLSKAP

6

561

SEGELSÄLLSKAPET PINHÄTTAN

5

484
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SEGELSÄLLSKAPET SJÖHÄSTEN

1

35

SIMRISHAMNS SEGELSÄLLSKAP

3

277

SKANÖRS BÅTKLUBB

5

498

SS DELFINEN VEJBYSTRAND

2

174

TOREKOVS BÅT O SEGELKLUBB

5

403

TRELLEBORGS BÅTSÄLLSKAP

3

287

WESURF HITTARP VINDSURFINGKLUBB

1

50

WIKENS BÅTSELSKAP

4

314

YSTADS SEGELSÄLLSKAP

3

274

ÅHUS WINDSURFING CLUB

2

100

ÄNGELHOLM SKÄLDERVIKENS SEGELSÄLLSKAP

3

295

126

10745
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Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens sammansättning under 2021
Patrik Meynert

Ordförande

Hugo Johansson

Jolleansvarig

Per Kroon

Kassör samt Ordf. i Kölbåt

Anders Hansen

Ordf. i Tekniska kommittén

Klubbar
Antalet klubbar var vid årets slut var 37st.
Möten och konferenser
Under verksamhetsåret har ett ordinarie årsmöte hållits i Lomma hos LBS. Styrelsen har haft
12st sammanträden samt ett flertal telefonmöten. Delar av styrelsen är även varit representerad
på SSFs Seglarträffen. 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:
SeglarTräffen och Seglardagen, båda genomfördes digitalt.

5

SKÅNES
SEGLARFÖRBUND
Ordförande har ordet!
Det gångna året har varit ett oroligt år med Corona pandemin och därmed
också mycket utmanande för vår verksamhet.
Som ordförande har jag nu varit involverad i SkSF under 2 år och kan se att vi under pandemin
inte uppfyllt alla av våra utmaningar för 2021.
Ekonomi
Som framkommer av resultatrapporten och balansräkning har SkSF över året en god ekonomi
och vi har under de gångna åren med ljus och lycka letat efter en ersättare för kassörsrollen men
inte lyckats helt ut. Per Kroon har utöver sin roll som ordf i kölbåtskommitteen med välförtjänt
heder skött rollen som kassör men detta är ingen permanent lösning och vi kommer leta vidare
efter en kassör till SkSF.
SkSFs Klubbkonsulent
Oscar Johansson anställd till 40% för SkSF räkning har ju en mångfacetterad roll där
huvuduppgiften är att arbeta med klubbutveckling samt utbildningar. I år genomfördes en
omfattande ”Seglarskole-Tour” för att hjälpa klubbarna med seglarskoleutveckling som i sin tur
bör öka möjligheterna till ökat deltagare antal (potential till ökade intäkter och medlemmar för
klubbarna) samt att fler stannar kvar inom seglingen. Detta projekt kommer att försätta under
2021. Klubbkonsulenten kan också hjälpa till med rådgivning kring ansökningar av bidrag etc.
Så vårt budskap till klubbarna är som tidigare - ta kontakt med Oscar för att diskutera hur han
kan bistå er klubb t.ex. kring seglarskoleutveckling, utbildningsbehov, ansökan av olika anslag etc.
Kommunikation
Mail, Facebook och hemsidan är ju de primära kommunikationskanalerna. Vi har haft
rekordmycket trafik till olika inlägg vilket är en viktig kanal för att lyfta fram vad som händer,
viktiga datum och rent allmänt goda exempel. Webben är självklart viktig och där finns det
fortsatt förbättringspotential. Så för er som inte gjort det, gå in på FB och följ Skånes
Seglarförbund.
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Om man tittar framåt så är jag helt övertygad om att där finns en stor utvecklingspotential i
skånsk segling; Vi har flera mycket aktiva klubbar och några klubbar som är på uppåtgående, bra
samarbete med SSF, fantastiska seglingsvatten och årligen stora kappseglingsevenemang.
Viktiga frågor framöver att arbeta med tror jag är ledar och tränarutveckling samt det livslånga
seglandet dvs minska steget mellan jollesegling och kölbåt. Att bygga en stabil plattform för våra
ungdomar som sen ngn gång i tiden förhoppningsvis tar över vårt ledarskap mot nya utmaningar.
Det gäller inte bara ledare för våra ungdomar utan den stora bristen på ledare till styrelser,
uppdrag och ideellt arbete ute i klubbarna, ideellt arbete tar tid och skall klämmas in utöver den
vanliga vardags rutinen med jobb, andra idrotter, familjelivet och egen fritid.
Det finns också nya målgrupper som kan utvecklas och utforskas tex vuxenseglarskolorna,
”tjejsegling”, tränarutveckling, parasegling med speciellt utbildade instruktörer, bättre samarbete
med kommuner, skolor som tex seglargymnasiet på Sundsgymnasiet i Vellinge. Listan kan göras
lång men för att nå dit behövs det aktiva klubbar och SkSf som initierar och hjälper till med olika
projekt, samordning 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 till vår valberedning, kassör och ordförande positioner.
Sist men inte minst vill jag tacka styrelsen som kämpat med många utmaningar och hårt arbete,
och alla eldsjälar ute på klubbarna som gör både stora som små insatser.
Tillsammans är det min förhoppning att vi kan ha fler segel ute på vattnet och ett fortsatt starkt
samarbete mellan våra Skånska klubbar.

Fair Winds
/Patrik Meynert, 2021-10-11
Ordf. Skånes Seglarförbund
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Klubbkonsulents verksamhet 2021
Sedan 1a juni 2016 har jag varit anställd av Svenska Seglarförbundet och arbetat som Klubbkonsulent för
Skåne. Första året var det ett pilotprojekt som hade i syfte att lyfta seglingen i distriktet och skapa fler möjligheter
och förutsättningar för Svensk Segling. Efter 2017 har detta projekt fortsatt till en kontinuerlig tjänst och erbjudit
en kontinuerlig service för klubbar och distriktet.
Under verksamhetsåret 2021 har ett stort fokus fortsatt legat på att utveckla Skånes seglarskolor
och steget efter – att få så många seglare som möjligt att fortsätta inom vår fantastiska idrott.
Detta arbetet började redan 2019 tack vare ett bidrag från RF SISU Skåne vilket vi uppskattat och
använt på bästa möjliga sätt. Under tidig vår genomfördes klubbmöten mestadels digitalt för att
skapa en tidig dialog kring klubbarnas planerad verksamhet och samt förutsättningar och
utmaningar.
Under sommaren genomfördes än en gång årets SeglarskoleTour. Touren har som syfte att träffa
klubbens ledare, observera klubbens verksamhet samt möjlighet att utveckla seglarskolorna på
plats.
Glädjande är att vi ännu ett år haft väldigt många som utbildat sig. Utbildningarna har fortfass
vara delvis digitala vilket gjort att många haft möjligheten att vara med.
Exempel på service till klubbarna under 2021:
• Träffat 29 av 37 klubbar vid evenemang, utbildningar, kvällsmöten m.m.
• Planerat och arrangerat alla SkSFs utbildningar.
• Planerat tävlingskalendern
• Frågor och arbetsuppgifter som arbetas med regelbundet:
o Bollplank för klubbarna vi uppstart av säsongen, nya projekt och frågor kring hur
verksamheten utvecklas och göras mer hållbar.
o IdrottOnline – hemsida + registrering av medlemmar
o Bidragsmöjligheter, kontakt med kommun/SISU/försäkringsfrågor
o SSF Seglarskola – kursplaner, upplägg & utbildning
o Vad händer efter SSF Seglarskola?
o Utveckling av träningsstruktur och tävlingsarrangemang
Utbildningar som genomförts 2021:
• Instruktör/Tränare Grön
• Seglarskoleansvarig i Malmö
• Direktdomare BLÅ
• Seglingsledare BLÅ
• Fortbildning av tränare + ledare
TOTALT:
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Antal deltagare:
49 deltagare
28 deltagare
2 deltagare
5 deltagare
20st deltagare
104st (ökning från 10% från 2020)
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Utmaningar & möjligheter för utbildning 2021:
o Tillsätta en större styrelse med fler arbetsgrupper
o Fortsatt arbete att utbilda seglingsledare och domare till våra tävlingar i Skåne.
Är ni intresserade av mer info kan ni besöka mig/oss på något av följande ställen:
Facebook: www.facebook.com/Skanesseglarforbund
Hemsida: www.svensksegling.se/Distrikt/skanesseglarforbund
Mejl: oscar@ssf.se
Besöksadress: Malmö Arena, Hyllie Stationstorg 2

/Oscar Johansson, 2021-10-20
Klubbkonsulent Skåne
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Jollekommitténs Verksamhet 2021
Året 2021 startade tyvärr likadant som 2020 gällande Covid-19. Denna pågående pandemin har
gjort det svårt för både SkSF och klubbar att planera och genomföra tävlingar och evenemang
under början av året. Klubbar har dock anpassat sig bra och lyckats genomföra de flesta tävlingar
efter att restriktioner har lättat under årets gång.
Detta har resulterat att dom flesta planerade Liroscup, Öresunds Race, och andra kval har
genomförts med bra och säkra evenemang.
Under årets gång har även Junior SM arrangerats i Lomma tillsmmans med BOJK, MSS & SSP.
Det var ett väldigt bra samarbete med grannklubbarna i bukten som gjorde eventet väldigt
uppskattat både från seglare, tränare och från funktionärer.
Kollar man på jolleseglingen i Skåne så är den fortfarande stark. Vi har ett antal klubbar som är
mycket aktiva i allt från Optimist till 29:er. Optiklassen håller sig stark och växer på olika klubbar
runt om i Skåne. E-jolleklassen har kvar sitt grepp om Skåne och är ett populärt alternativ att gå
till efter optimisten. Lomma har även skapat en bred bas med 29:er-seglare där även medlemmar
från andra klubbar åker för att träna. MSS har även fått fart på vindsurfingverksamheten.
Vi har även fått ett nytt seglargymnasium som inriktar sig på foilande brädor/båtar. Eleverna
kommer utgå att segla från Falsterbokanalens Båtklubb/Skanörs Båtklubb och ha skoj
verksamheten på Sundsgymnasiet i Vellinge. Tränaren som är ansvarig är Martin Strandberg
vilken kan vara en stor tillgång för skånsk segling under framtida år.
Målet för 2022 är att jolleverksamheten i Skåne ska fortsätta växa. Möte gällande jollekalendern
2022 är på gång och hoppas säsongen för 2022 blir ännu bättre.
/Hugo Johansson, 2021-10-26
Ordf. Jollekommittén
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Brädkommitténs Verksamhet 2021
Tyvärr har vi fortfarande ingen verksamhetsberättelse att rapportera då det inte funnits någon
ansvarig i styrelsen för brädsegling under 2020. Vi vet om att det sker många uppskattade
seglarskolor, event och aktiviteter runt om i Skåne. Detta tack vare drivna klubbar och deras
ideella krafter men även tidigare resurser inom SkSF som hjälp till att bygga upp detta. Vi ser
fram emot någon som kan tänka sig att driva denna kommitté i framtiden då vi ser hur det skapar
mer och bättre verksamhet ute i klubbarna.

/Styrelsen
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Tekniska kommitténs verksamhet 2021
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.

Dansk Handikapp
SkSF utfärdade ca. 20 st. DH-mätbrev under 2021 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, 2021-10-27
Ordf. Tekniska Kommittén
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Kölbåtskommitténs Verksamhet 2021
Målet med att få fler segel på vattnen runt Skåne under 2021 kom kanske på skam p.g.a. Covid19 begränsningar. Det är i alla fall så att det fanns begränsningar i möjligheterna att kappsegla
fram till den siste maj. Detta gjorde bl.a. att vissa tävlingar flyttades från att ha varit planerade i
maj till att ske senare under sommaren. Nu var ju Covid-19 och härjade i andra länder också så
även dessa kappseglingarna påverkade oss. Viss kannibalism har nog skett.
Dock ska det erkännas att det var mycket segel på vattnen i sundet under hela sommaren.
Ett antal Skåneseglare var över på den Danska sidan och utmanade Danskarna med fina resultat.
Bl.a. i den nya Vedbeck Cup, Silver Rodret och One Star Challenge.
Under året hade vi ett Teams-möte då vi bl.a. synkroniserade kappseglingskalendern så att vi inte
hade planeringskrockar.
Covidbegränsningar har inte bara gjort att vi oftare befinner oss i hemmavattnen utan även
urholkat möjligheterna till spontana möten. Detta har både känts frustrerande och begränsat
inspirationen för att driva kölbåtssamarbeten. Man behöver helt enkelt träffas!
Nu siktar vi in oss på en lite öppnare tillvaro under 2021 som säkert kommer att kännas bättre.
Stort tack till alla seglare, klubbar och funktionärer på kappseglingar runt Skånes kuster. Utan er
stannar kappseglandet.

/Per Kroon, 2021-10-26
Ordf. Kölbåtskommittén
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Skånes Seglarförbund – räkenskapsåret 2020-09-01 – 2021-08-31
- kommentarer till den ekonomiska utvecklingen
På årsmötet 2020 fanns tyvärr ingen som ville ta på sig kassörsrollen i styrelsen så undertecknad
har efter bästa förmåga agerat kassör.
Ekonomin är god. Intäkterna består av 123396 kr i medlemsavgifter. Kursverksamheten
genererade 181900 kr. Dessa intäkter kommer att hamna på nästa års resultat då faktoreringen
släpade.
Resultatet utan att intäkterna från kursverksamheten 2021 blev 43480 kr. Dock inkluderar detta
förra årets utbildningsintäkter.
Om kursintäkterna hade hunnits faktureras på rätt räkenskapsår hade resultatet blivit högre.

/Per Kroon, 2021-10-26
Kassör
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsstämman i Skånes Seglarförbund
Jag har reviderat Skånes Seglarförbunds förenklade årsbokslut för räkenskapsår 2020-09-01-2021-08-31.
Styrelsens ansvar för bokslut
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta ett bokslut och för att bokföringslagen tillämpas vid
upprättandet av det bokslutet och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att
upprätta ett bokslut som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om det förenklade årsbokslutet på grundval av min revision. Revisionen har
utförts enligt god revisionssed i Sverige vilket innebär att revisionen planerats och utförts för att uppnå
rimlig säkerhet att bokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information
i bokslutet. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för
väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för hur föreningen
upprättar bokslutet för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är
ändamålsenligheten med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentation i årsbokslutet.
Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.
Uttalande
Enligt min uppfattning har bokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen. Jag
tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.
2021-11-20

Oscar Johansson
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BUDGET OCH ÅRSAVGIFT
Förbundets verksamhet förväntas mest bestå av utbildningar. Fokus föreslås att ligga på så många
utbildningstillfällen som möjligt till förmån för seglingen i Skåne. Kurserna budgeteras till
självkostnadspris, men förväntas att ge ett visst överskott. Förbundets fasta kostnader förväntas
hamna på 205 000 kr.
Medlemsavgift
Medlemsskapsavgiften är för närvarande 14 kr per medlem eller 20 kronor per
familjemedlemskap. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa årsavgiften på
oförändrad nivå.

Intäkter
Medlemsintäkter från anslutna klubbar
Intäkter kurser
Skåneidrotten
Summa intäkter

130 000
200 000
0
330 000

Kostnader
Kostnad kurser
Klubbkonsulent
Priser
Mötes- och resekostnader
Summa kostnader

165 000
205 000
5 000
10 000
385 000

Budgeterat resultat
Budgeterat resultat

- 55 000

Kommentarer på resultatet
Årets resultat saknar årets intäkter från årets utbildningar, däremot är alla kostnader tagna. Detta
kommer att ge ett mycket positivt bidrag till ekonomin. Därtill har året haft Covidbegränsningar
som när de släpper kommer att förändra både kostnader och utgifter på kurserna.
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Styrelsen försäkrar
Malmö 2021-11-10
__________________________

__________________________

Patrik Meynert

Per Kroon

__________________________

__________________________

Anders Hansen

Hugo Johansson
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