Ett bättre båtliv med
Svenska Seglarförbundet
Läs om allt som ingår i medlemskapet

”

Här hittar du mer info om Svenska
Seglarförbundets medlemsförsäkringar

Ju mindre tid klubbarna behöver
lägga på pappersarbete, desto
mer tid att segla och ha kul ihop!”
STEFA N RAHM, SPORT- OCH FÖRB UN D S CH EF S S F

Svenska Seglarförbundet
af Pontins väg 6
115 21 Stockholm
08-459 09 90
ssf@ssf.se
svensksegling.se
facebook.com/SvenskaSeglarforbundet

Här hittar du mer info om
Svenska Sjös båtklubbstöd

”

Vi har slagit klubbrekord i antal
seglarskoleelever. Vi har även
haft rekordmånga besökare
och seglare på våra event och
träningar. Vi vill tacka för allt
stöd vi får från SSF. Nu taggar vi
inför nästa sommar!”

Tio medlemsförmåner som
ger din klubb vind i seglen
Svenska Seglarförbundet finns till för sina medlemmar. Det betyder att vi stöttar klubbarna i allt som rör
verksamheten – från att arrangera seglarskolor och kappseglingar till administration och juridisk hjälp i
exempelvis markfrågor.
Genom att ta vara på de möjligheter som medlemskapet erbjuder blir det lättare för dig och dina medlemmar att komma ut på sjön. Vi hjälper dig att utveckla verksamheten helt efter era intressen och behov.
Tillsammans gör vi båtlivet och seglingen tillgänglig för alla!

1. Ekonomiskt stöd

2. Förmånliga försäkringar

Som medlem i Svenska Seglarförbundet kan du få en mängd bidrag till
verksamheten, till exempel:

Genom medlemskap i Svenska Seglarförbundet är din klubb försäkrad
via Riksidrottsförbundet. Därutöver får din klubb automatiskt en klubbförsäkring från Svenska Sjö AB, i samarbete med Trygg-Hansa. Försäkringarna ger ett bra grundskydd och innehåller:

•

•

•

LOK-stöd
Lokalt aktivitetsstöd för idrottslig föreningsverksamhet för barn
mellan 7-25 år.
Idrottslyftet
Medel ur Idrottslyftet kan beviljas för att stödja
verksamheter med målsättning att rekrytera
och/eller behålla barn och ungdomar.
Anläggningsbidrag
Om klubben står inför stora investeringar för sin segelsportsanläggning finns möjligheter att erhålla ekonomiska bidrag från
Riksidrottsförbundet.

•

LOVA-bidrag
Lokala vattenvårdsprojekt med syfte att minska belastningen av
miljögifter och näringsämnen på den lokala havsmiljön.

•

Intäkter med Svenska Sjö (upp till 4.000 kr/år + 100 kr/medlem
som tecknar försäkring)

•

Skattelättnader
Då det huvudsakliga ändamålet för Svenska Seglarförbundets
medlemsklubbar är ideellt behöver klubben inte betala moms.
Dessutom behöver klubben inte betala arbetsgivaravgifter till ledare
och funktionärer för den idrottsliga verksamheten.

•
•

JEN N I F ER A N D ER S S O N ,
S E GL A R S K O L E A N S VA R IG, B O H U S L Ä N S K A J A K TK L U B B E N

Försäkring för klubbens verksamhet
Olycksfallsförsäkring för medlemmar och deltagare

3. Klubbstöd på plats
Vi erbjuder handgripligt stöd på plats i din klubb för att driva och
utveckla verksamheten. Med början av 2016 införs också klubbkonsulenter som ger klubben extra stöd.

4. Utbildningsstöd
Tillgång till Svenska Seglarförbundets och SISU:s utbildningsprogram
som täcker in det mesta som handlar om båtliv och segling.

5. Arrangera seglarskola
SSF Seglarskola är en av klubbens största rekryteringskällor. Vi ger dig stöd och verktygen du
behöver för en lyckad seglarskola.

7. Kostnadsfri hemsida

9. Övriga medlemsrabatter:

Egen hemsida med olika funktioner genom
IdrottOnline, ett gemensamt system för
kommunikation mellan medlem, förening
och förbund.

8. Exklusiva partneravtal och rabatter

•
•
•
•
•
•

•

10. En partner inom kappsegling

•

Rabatt på hyrbilar:
Hertz erbjuder följande rabatter: 10 % rabatt på bästa tillgängliga
pris i Sverige, 5 % rabatt på bästa tillgängliga pris i övriga världen

•

Rabatt på dataprogram
Klubben får köpa Microsoft programvaror till rabatterat pris via
Microsofts donationsprogram.

6. Juridiskt stöd
Riksidrottsförbundets experter inom föreningsjuridik och skattejuridik
erbjuder Svenska Seglarförbundets medlemmar juridiskt stöd inom
exempelvis mark- och miljöfrågor.

Rabatt på hotell för alla klubbens medlemmar:
Scandic, Quality hotel, Quality Resort, Clarion Hotel) Rabatter på
mellan 15-50% övernattning i samband med aktivitet/tävling.

Båtförsäkring (Svenska Sjö). Omfattande villkor, rabatter
Resor (med SAS, SJ och Viking Line)
E-bokföring
Telefoni
Jobb- och utvecklingsgaranti
Taxi

SSF utbildar tävlingsfunktionärer såsom seglingsledare, tävlingsledare, domare och andra funktionärer för att utveckla kappseglingsverksamheten i din klubb.

