Rapport Extra Seglardagen 2015-11-22
Inledning
Anna Klange Wikström och Peter Witt representerade Stockholms Seglarförbund. Peter
representerade även C55-förbundet via fullmakt. Plats var Billingehus i Skövde.
Huvudpunkter på dagordningen var:
-

Proposition 1 - Framtida stödorganisation
Proposition 2 - Ny avgiftsstruktur 2016
Styrelsens förslag inför Extra Seglardagen 2015 – Årsavgifter 2016

Underlag och förberedelser
Underlag till Extra Seglardagen finns här:
http://www.svensksegling.se/SvenskaSeglarforbundet/ExtraSeglardag2015. Följande ändringar
gjordes av SSF styrelse inför mötet:
-

Avgift familj i klubb ansluten till SBU ändrades till 67 kr/år och familj (det stod fel underlaget)
Yttrandefrihet för klubbar godkändes av Seglardagen

Dan Björkman (Västkusten), Anna och Peter träffades kl 8.30-11.00 för att tala om och skriva ner
gemensamma förslag mot styrelsens propositioner.
I stort sett alla närvarande distrikten träffades sedan mellan kl 11-12 före Extra Seglardagen och
enades om presentationen som beskrivning av förslag (yrkanden). Detta var mycket bra och vi vill
fortsätta diskussionen vid återkommande tillfällen, troligen via Skype för att hålla ner kostnader och
tidsåtgång.
Presentationen med förslagen finns här:
https://www.dropbox.com/s/l5l5ywokl0ev7vh/VKSF%20och%20StSF%20F%C3%B6rslag%20till%20ex
tra%20Seglardag%202015.ppt?dl=0
Presentationen publicerades på stsf.se och fb samt mailades till ssf@ssf.se före Seglardagen.

Beslut
Proposition 1 - Framtida stödorganisation
Propositionen röstades igenom utan att VKSF och vårt förslag togs med i röstning.
Peter anförde förslaget men ordföranden för mötet uppfattade inte det pga att han inte hörde
tillräckligt bra (erkände han i pausen) samt inte hade läst och inte kunde den beslutade
arbetsordningen för mötet.

Beslutet är ingen stor skada dock eftersom det mestadels är benämningen på den centrala
funktionen (klubbkonsulent) som beslutades. Sailcoacherna kommer att vara kvar. Finansiering dock
oklar, vilket vi antar tas upp till beslut i budget på Seglardagen 2016. Indelning i områden är inte
heller klar och får ses som ett förslag.

Proposition 2 - Ny avgiftsstruktur 2016
Proposition 2 röstades igenom i sin helhet och samlat efter votering med tydlig majoritet.
Rösträknarna lyckades inte komma överens om exakt antal för- och emotröster men utfallet var
ungefär 57-65 för och ungefär 25 emot. Propositionen kompletterades av styrelsen enligt förslaget
från VKSF om procentuell avgift om 10% på anmälningsavgift till SSF som tävlingsavgift.
10% av anmälningsavgiften för en regatta kan bli kännbart för klubbar med större arrangemang.
Anna och jag använde våra röstlappar så här:
-

1 röst – emot för C55-förbundet
13 röster – emot för StSF
2 röster – för för KSSS (2 röster enligt antal röster som KSSS har i StSF röstlängd 2015/16).
Fredrik Olsson från KSSS styrelse stod på sig om detta inför mötet

Vi ändrade oss om tävlingslicens eftersom den kan ses som en del av differentierade avgifter där
aktiva seglare betalar mer till SSF. Licensavgiften kompletterades med att regelprov måste vara
godkänt. Det är otydligt om kostnaden för regelprovet ingår i licensavgiften. Pris för regelprovet är
200 kr och giltighetstiden för avlagt prov är 4 år.

Styrelsens förslag inför Extra Seglardagen 2015 – Årsavgifter 2016
Förslag till avgifter godkändes enhälligt av Seglardagen.
Vårt förslag om att distrikten ska betala för tjänster från SSF togs inte upp. Vi nämnde dock att vi kan,
t ex betala för att SSF fakturerar våra medlemmar med ersättning om 250 kr/faktura.
Vi avser (återigen) skriva en motion till Seglardagen 2016 angående differentierade medlemsavgifter.
Detta blir en repris på vår motion till Seglardagen 2013 då beslutet blev att avgifterna ingick i
”strategiarbetet”, dock blev det aldrig några ändrade avgifter efter det.

Peter Witt
Anna Klange Wikström
På tåget, 2015-11-22

