Protokoll fört vid Svenska Seglarförbundets årsmöte
Seglardagen den 22-23 mars 2003 i Värnamo
Deltagarförteckning Seglardagen 2003
Distriktsseglarförbund
Blekinge Seglarförbund
Blekinge Seglarförbund - observatör
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Gästriklands Seglarförbund
Mellannorrlands Seglarförbund
Norrbottens Seglarförbund
Skånes Seglarförbund
Skånes Seglarförbund
Skånes Seglarförbund
Smålands Seglarförbund
Smålands Seglarförbund
Smålands Seglarförbund - Observatör
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Västkustens Seglarförbund
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Västmanlands Seglarförbund
Örebro Läns Seglarförbund
Örebro Läns Seglarförbund - Observatör
Östergötlands Seglarförbund
Östergötlands Seglarförbund

Claes-Håkan
Malena
Lars-Ove
Håkan
Olle

Klassförbund
Sv 2.4mR-förbundet
Stellan
Sv 606-Förbundet
Per
Sv Cumulusförbundet - Observatör
Göran
Sv E-jolleförbundet
Björn
Sv H-båtsförbundet -Observatör
Bengt
Sv Havskappseglingsförbundet
Eva
Sv Havskappseglingsförbundet - Observatör Bengt-Olof
Sv J80 Förbundet
Charlotte
Sv Laserförbundet
Kjell
Sv Neptunkryssarförbundet
Oscar
Sv OK-jolleförbundet
Lennarth
Sv Optimistjolleförbundet
David
Sv Safirförbundet
Emil
Sv Skärgårdskryssarförbundet
Peder
Sv Snipeförbundet
Mats
Sv Starbåtsförbund
Anders
Sv Trissjolleförbundet
Carl Henrik
Sv X-99 Förbundet - Observatör
Lars
Sv Ynglingförbundet
Mattias
SSFs Kommittéer
Arrangörskommittén
Kappseglingskommittén

Rekryteringskommittén

Havskappseglingskommittén
Valnämnden
OE/Aktuellt
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§1

Styrelsen

Hans-Åke
Cecilia
Ralph

Fryklund
Versteegh
Andersson

Kansliet

Carin
Åsa
Bibbi
Per
Björn
Thomas
Anders

Hildebrand
Blomqvist-Jonsson
Holmberg
Ulander
Johansson
Rahm
Larzon

Gäster

Bo
Per-Axel
Dag
Martin
Marie-Louise
Göran
Martin
Kristian
Karin
Helena
Mats
Per
Therese
Vendela
Göran
Mats
Jan

Zaar, Värnamo Kommun
Eriksson, SOK
Bjurström
Alsén
Johansson
Lindén
Strandberg
Mattsson
Söderström
Darvelid
Johansson
Wennersten
Torgersson
Zachrisson
Darvelid
med Gullbritt
Nilsson
med Ingrid
Bjerler
med Carola

Seglardagens öppnande

Svenska Seglarförbundets ordförande Hans-Åke Fryklund hälsade deltagarna varmt välkomna till
Seglardagen år 2003, och riktade ett särskilt välkomnande till Bo Zaar, kommunfullmäktiges ordförande i
Värnamo och Per-Axel Eriksson, styrelseledamot i Sveriges Olympiska Kommitté. Därefter förklarades
årsmötet öppnat.
Seglardagen inleddes med en parentation över under året avlidna medlemmar.
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Bo Zaar hälsade Seglardagen välkommen till Värnamo och uttryckte sin glädje över att Seglarsverige gästade
kommunen.
Per-Axel Eriksson, som är ansvarig för kontakterna med segling i SOKs styrelse , framförde en hälsning till
Seglardagen och berättade att SOK hyser stora förhoppningar på segling inför OS i Aten.
SSFs ordförande Hans-Åke Fryklund gjorde en kort återblick på sitt första år som ordförande. Han nämnde
särkilt den debatt som beslutet att inför en reklamlicens hade utlöst. Protesterna mot beslutet var starka och
han informerade om att styrelsen nu hade dragit tillbaka beslutet. Ordföranden beklagade det höga tonläget i
debatten och efterlyste en mer balanserad kommunikation inom förbundet.
Hans-Åke Fryklund pekade på den positiva utvecklingen i SSF, antalet medlemmar ökar liksom antalet
utbildade funktionärer och antalet utfärdade mätbrev. På informationssidan ser vi ett större intresse för vår
sport, och besöken på SSFs hemsida ökar hela tiden. Våra elitseglare har hemfört ett stort antal medaljer
från VM, EM och pre-Olympics. Med andra ord så är förbundet på god väg med de mål som sattes upp
vid förra årets Seglardag.

§2

Upprop, granskning av fullmakter och justering av röstlängd

Upprop förrättades och röstlängden justerades.
Konstaterades att fullmakter inlämnats för samtliga närvarande röstberättigade.
Beslöts att fastställa röstlängden.
Sammanlagt 99 röster var representerade vid Seglardagen, 83 från distriktsseglarförbunden och 16 från
klassförbunden.

§3

Val av justeringsmän och rösträknare

Till justeringsmän att jämte Seglardagens ordförande justera årsmötets protokoll valdes Stefan Nordström,
Västerbottens Seglarförbund och Eva Holmsten, Havskappseglingsförbundet. Till rösträknare valdes Agneta
Frendin, Södermanlands Seglarförbund och David Ericksson, Optimistjolleförbundet.

§4

Seglardagens behöriga utlysande

Kallelse till Seglardagen har publicerats i Segling nr 8 i januari 2003, i Svensk Idrott nr 3/2003 och i SSFs
Nyhetsbrev i november 2002. Skriftlig kallelse till distriktsseglarförbund och klassförbund sändes ut den 16
december 2002, detta väl inom stadgans krav.
Seglardagen förklarades därmed vara behörigen utlyst.

§5

Val av mötesordförande och sekreterare

Till mötesordförande valdes Per-Axel Eriksson, styrelseledamot i Sveriges Olympiska Kommitté och Carin
Hildebrand, VD i Svenska Seglarförbundet, valdes till mötets sekreterare.
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Årsmötesförhandlingarna ajournerades programenligt till kl 17.00 för behandling av motioner och
verksamhets- och förvaltningsberättelse i utskotten.

§ 6

Verksamhets- och förvaltningsberättelse

Per-Axel Eriksson övertog klubban och tackade för förtroendet att få leda mötet.
Föredrogs verksamhets- och förvaltningsberättelsen för 2002, som också sänts ut till delegaterna.
Seglardagen beslöt enhälligt att fastställa verksamhets- och förvaltningsberättelsen för 2002.

§7

Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen var utsänd till delegaterna. Revisorerna tillstyrker att Seglardagen fastställer den i
årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningen per den 31 december 2002, samt att
styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002.

§8

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslöts enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002.
Antecknades att styrelsens ledamöter inte deltog i detta beslut.

§9

Motioner

Motion från Västkustens Seglarförbund avseende krav på domare vid lag-SM
Motionen behandlades i Arrangemangsutskottet.
SSF har som en del i arbetet med ett nytt tävlingsreglemente publicerat förslag till mallar för inbjudan och
seglingsföreskrifter gällande bland annat lag-SM. De mallarna med till dem knutna frågeställningar har sänts till
alla klassförbund och distriktsseglarförbund i mitten januari 2003. De har också lagts ut på SSFs hemsida.
Remisstiden gick ut den 28 februari 2003. Dessa mallar ingår som en del i det kommande tävlingsreglementet
och kan anses fylla samma funktion som ett supplement.
I förslaget till seglingsföreskrifter ingår att den arrangör som följer mallarna för både inbjudan och
seglingsföreskrifter kan välja att ha direktdömning om det finns en förbundsdomare per bana och två
domarbåtar med en matchdomare eller distriktsdomare i varje. Om beslutet efter remissbehandlingen blir
detsamma som förslaget, så finns inga hinder att genomföra lag-SM för optimistjolle 2003 enligt den nya
mallen, även om den formellt träder i kraft först 2004.
Beslöts bifalla styrelsens och utskottets förslag.
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Motion från Västergötlands Seglarförbund angående den nya bokföringslagen och
skatteutredningen om införande av momsplikt för idrottsföreningar
Motionen behandlades i Ekonomiutskottet
Utskottet anser att styrelsens svar på motionen är i tillräcklig omfattande och stödjer den med den ändringen
att stryka formuleringen ” all” till att Seglardagen beslutar att med kraft motarbeta alla planer på att ta bort
föreningslivets momsbefrielse.
Beslöts bifalla styrelsens svar med utskottets ändring.

Motion från Skånes Seglarförbund avseende säkerhetsplan.
Motionen behandlades i Arrangemangsutskottet.
En säkerhetsplan ska utarbetas i förväg och ska anslås på den officiella anslagstavlan så att deltagarna kan ta
del av den i samband med registreringen. De har då möjlighet att påverka planen eller att besluta att inte delta i
kappseglingen om planen inte är tillfredsställande i relation till de yttre förhållandena.
DSF/SSF ska vid sanktionsbekräftelse påminna om säkerhetsplanen och att den ska anslås på den officiella
anslagstavlan. Det ska också finnas krav i tävlingsreglementet/mallarna att säkerhetsplanen ska anslås. SSF
bör utarbeta mallar för säkerhetsplaner och säkerhetsarbetet bör betonas i samband med
tävlingsledarutbildning.
Planen kan som tidigare skickas in till DSF respektive SSF i samband med tävlingsrapporten.
Beslöts bifalla styrelsens och utskottets förslag.

Motion från Stockholms Seglarförbund avseende öronmärkning av pengar till elitseglare utanför
OS-klasserna
Motionen behandlades i Ekonomiutskottet där alla var ense om att bredden behöver mer stöd. SSF har redan
påbörjat arbetet med att fördela resurserna annorlunda.
Beslöts bifalla utskottets och styrelsens förslag att avslå motionen.

§ 10

Övriga ärenden

Styrelsens förslag om översyn av Seglardagen
Utskottet beslutade att revidera styrelsens skrivning till följande:
a)”Styrelsen önskar se över tidpunkten för och strukturen på Seglardagen och föreslår att en arbetsgrupp
tillsätts med uppdrag att presentera ett förslag för Seglardagen 2004. En av styrelsens intentioner är att förnya
representationen vid årsmötet så att flera aktiva deltar.”
b) Utskottet föreslår följande arbetsgrupp:
- B-O Holmberg, Havskappseglingsförbundet, sammankallande
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- Stellan Berlin, 2.4-metersförbundet
- Mikael Gustafsson, Skånes Seglarförbund
- Eva Joelsson, Nynäshamns SS och Stockholms Seglarförbund
c) Utskottet föreslår att det i gruppens arbetsuppgifter ingår att göra en översyn av hur rösträtt och yttranderätt
till Seglardagen skall se ut, exempelvis gällande distrikt, klubbar och klassförbund anslutna till SSF.
d) Utskottet föreslår att det i gruppens arbetsuppgifter också görs en översyn av hur Seglardagen skall
finansieras.
e) Utskottet föreslår att det i gruppens arbetsuppgifter också görs en översyn av riktlinjerna för hur
valberedningen skall utses.
f) Översynen skall särskilt beakta konsekvenserna av distriktseglarförbundens verksamhetsår i enlighet med §
40.
Beslöts enhälligt enligt styrelsen förslag med utskottet ändring.

Förslag från styrelsen avseende ändringar av stadgan behandlades i Stadgeutskottet
SSFs stadga § 47
Innebörden i noten diskuterades och Seglardagen beslöt om följande förtydligande:
Det åvilar sittande förbundsstyrelse att inför det kommande verksamhetsåret besluta om de
kommittéer till vilka ordförande skall väljas senast den 1 oktober året före den Seglardag där valet
skall ske.
Tillägg: Ordföranden i kommittéerna väljs på en mandatperiod av 2 år.
SSFs stadga §25 m)
Beslöts att göra följande förtydligande gällande (revisorer och revisorsuppleanter).
”I samråd mellan valberedningen och styrelsen skall anbud tas in för förslag och val av godkänd eller
auktoriserad revisor. Upphandlingsförfarande skall tillämpas.”
SSFs stadga § 40 Verksamhets- och räkenskapsår
Seglardagen beslöt uppdra åt arbetsgruppen som skall se över Seglardagens struktur att uppdraget
även inkluderar att se på den tidsmässiga aspekten gällande distriktsseglarförbundens och förbundets
årsmöten.
SSFs stadga § 6 Årsavgift
Beslöts enligt utskottets och förbundsstyrelsens förslag ”Klassförbunden erlägger årligen före den 31
mars till SSF en avgift”.
SSFs stadga § 11 Rösträtt
Beslöts att arbetsgruppen utreder tidpunkten för röstlängdens upprättande enligt utskottets och
styrelsens förslag.

§ 11

Budget och årsavgifter

Budget och årsavgifter behandlades i Ekonomiutskottet.
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Utskottet finner det anmärkningsvärt att i det förslag till budget för år 2003 som underställs Seglardagen för
beslut finns inga förslag eller åtgärder som kan antas leda till en förbättrad och balanserad ekonomisk
utveckling för förbundet
Problemet måste angripas genom omedelbara åtgärder på kostnadssidan innebärande anpassningar av
kostnader för personal, administration, resor och andra externa kostnader. Det bör enligt utskottets mening
vara en prioriterad uppgift för styrelsen att snabbt utarbeta och implementera i hela organisationen en
åtgärdsplan för att klara en balanserad ekonomisk utveckling. I det sammanhanget kan omfattningen av
planerade projekt och aktiviteter under verksamhetsåret komma att behöva omprövas helt eller delvis. Det
finns också skäl att samtidigt se över förbundets rutiner för den ekonomiska styrningen och kontrollen.
Med hänvisning till vad som ovan anförts föreslår Ekonomiutskottet att Seglardagen beslutar
- att i huvudsak godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2003 med tillägg att
följande planeringsdirektiv för verksamheten och budget skall gälla.
För år 2003:
Underskott får ej uppkomma för verksamhetsåret, vilket innebär att ingående eget kapital - SEK
3.061.137 – bör minst vara oförändrat vid årets utgång.
För perioden t o m år 2006
Verksamheten bör planeras så att det egna kapitalet återställes och uppgår till minimum SEK 6.000.000
vid utgången av år 2006.
Beslöts enligt utskottets förslag.
Reklamlicenser
Styrelsen har tagit tillbaka sitt beslut om en utökad reklamlicens. För år 2003 gäller fortsatt de reklamreglerna
som gällde förra året. En diskussion fördes om det finns någon möjlighet att göra en ”tävlingslicens”. Tankar
finns om att tillsätta en arbetsgrupp i frågan.
Utskottet föreslår att Seglardagen ger styrelsen i uppdrag att tillsätta en sådan arbetsgrupp för att i framtiden
undvika konflikter.
Beslöts enligt utskottets förslag
Övriga frågor
Önskemål framkom om att den ekonomiska redovisningen skall vara tydligare. Enklare att följa.
Styrelsen redovisade i procent arbetsuppgifter för de olika på kansliet.
Styrelsen redovisade även suppliers och deras bidrag, vilket uppgår till cirka 1 200 000 kr årligen.

Beslöts enhälligt att fastställa styrelsens budgetförslag för 2002.
Beslöts även att enhälligt bifalla styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2002.

Ekonomiutskottet beslöt stödja förbundsstyrelsens förslag till medlemsavgifter för 2004.
Förbundssällskap
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Fast avgift
Rörlig avgift
Individuella medlemmar
Familjemedlemskap

600:12:22:-

SBU-anslutna förbundssällskap
Fast avgift
Rörlig avgift
Individuella medlemmar
Familjemedlemskap

600:11:21-

Klassförbund

1 200:-

Beslöts enhälligt att bifalla ekonomiutskottets och styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2004.

§ 12

Val av ledamöter i SSFs styrelse

Valnämndens ordförande Agne Bodin föredrog förslag till ledamöter i förbundsstyrelsen.
Nyval
Vice ordförande
Kappsegling

Dag Bjurström, Stockholm 2 år
Marie-Louise Johansson, Saltsjöbaden

Omval
Vice ordförande
Elit senior

Cecilia Versteegh, Lidingö
Ralph Andersson, Göteborg 2 år

2 år

Göran Lindén, Sigtuna
Martin Alsén, Saltsjöbaden 1 år
Fredrik Persson, Vejbystrand

1 år

2 år

Fyllnadsval
Skattmästare
Elit junior
Rekrytering

1 år

Beslöts enhällig enligt Valnämndens förslag.
(Vald till Seglardagen 2004
Ordförande

§ 13

Hans-Åke Fryklund, Göteborg)

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valnämndens ordförande Agne Bodin föredrog förslag till revisorer och revisorssuppleanter.
Revisorer och revisorsuppleanter
Revisorer

Björn Fernström
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Thomas Olrog
Suppleanter

Claes Broman
Bo Sunesson

Beslöts enhälligt att välja revisorer och suppleanter enligt Valnämndens förslag.

§ 14

Val av ledamöter till valnämnden

Stefan Nordström, Västerbottens SF, föredrog distriktens förslag till ledamöter i valnämnden:
Ordförande
Agne Bodin, Lerum

1 år

Ledamöter
Lars Berglund, Stenungsund 2 år
Barbro Nerhagen, Storvreta 2 år

omval
omval

(Jan Hellberg, Gävle
(Lotta Nordström, Stockholm

vald till 2004)
vald till 2004)

Suppleanter
Gerd Mattsson Höllviken
(Mats Nyström, Lidingö

2 år
omval
vald till 2004)

omval

Beslöts enhälligt bifalla förslaget.

§ 15

Val av ombud till Riksidrottsmötet

Beslöts ge förbundsstyrelsen fullmakt att utse representanter till Riksidrottsmötet som äger rum 29-30
maj i Stockholm.

§ 16

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 18

Seglardagens avslutande

Ordföranden tackade mötesordförande för ett väl genomfört årsmöte och överlämnade SSFs standar som
gåva. Därmed förklarades Seglardagen 2003 avslutad.
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Stockholm 2003-03-25

Vid protokollet:

Carin Hildebrand

Justeras:

Per-Axel Eriksson

Stefan Nordström

Eva Holmsten

Lördagens middag föregicks av en ceremoni med utdelning av vandringspriser och utmärkelser

SSFs vandringspriser 2002

Årets seglare
Priset som Årets seglare tilldelas den seglare som gjort en stor bravad inom svensk segling. Victory Challenges
projektledare Mats Johansson får priset ”Årets Seglare” för sin insats som ledare för det svenska syndikatets
framgångar i America’s Cup.
Mats Johansson har drivit satsningen Victory Challenge på ett beundransvärt sätt och har övervunnit flera
motgångar genom att skapa ett gott kamratskap och en god stämning i hela teamet. Mats Johansson får även
priset för att ha satt svensk segling på världskartan genom lagets framgångar och sportslighet samt skapat ett
stort medialt intresse för segling.
Vinges Kanna
Vinges Kanna tilldelas den manliga seglare som gjort den bästa kappseglingsprestationen under året.
Laserseglaren Daniel Birgmark från Göteborg får priset för sin prestation under Pre-Olympic 2002 där han
vann överlägset. Daniel Birgmark har även nått flera andra goda resultat på de största internationella regattorna
och är rankad bland topp tio i världen.
Reimerspokalen
Reimerspokalen tilldelas den kvinnliga seglare eller besättning som gjort den bästa kappseglingsprestationen
under året. Pokalen tilldelas 470-seglarna Therese Torgersson och Vendela Zachrisson som efter endast två
år i klassen placerats dig bland topp tio i världen.
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Therese Torgersson och Vendela Zachrisson har förutom sin titel som svenska mästare även tagit medalj på
internationella regattor.
Geddapokalen
Geddapokalen tilldelas den man eller kvinna som under året fyller högst 20 år.
Karin Söderström från Lerum tilldelas priset för sin silvermedalj på Ungdoms-VM i Kanada. På ungdoms VM seglades Byte, en båt som Karin Söderström aldrig tidigare hade seglat. Trots detta lyckats hon att
snabbt få känsla för båten och kunde på ett enastående sätt ta hem silvermedaljen.
Lyftet
Tornadoseglarna Martin Strandberg och Kristian Mattson från Malmö får priset ”Lyftet” som tilldelas den eller
de seglare som utvecklats mest under året. Martin Strandberg och Kristian Mattsson har haft sin bästa säsong
hittills. De inledde årets säsong med en guldmedalj på en stor internationella regatta i Barcelona för att sen bli
fyra på EM och avslutade säsongen med att kvalificerat Sverige till OS i Aten 2004 i Tornado genom sin sjätte
plats på VM.
Halvan
Halvan tilldelas KSSS-seglaren Arvid Claeson för sin guldmedalj på Junior EM i E-jolle.
Halvan tillfaller den eller de juniorseglare som under året erhållit den bästa placering på VM, EM, JVM eller
JEM. Om två lag eller besättningar erhåller samma placering tillfaller utmärkelsen den yngste rorsmannen.

Nakterhuset
Nakterhuset tilldelas den eller de seglare som har gjort den bästa prestationen inom internationell
havskappsegling. Priset tilldelas Helena Darvelid som ursprungligen kommer från Gotland men numera bor i
England. Helena Darvelid är en av världens mest framgångsrikaste kvinnliga havskappseglare med framgångar
som skeppare på Alpah Graphics i EDS Atlantic Challenge och som Watch Captain ombord på Maiden II.
Helena Darvelid var också med ombord på Playstation 2001 som har satt två världsrekord.
Årets Tränare
Priset som årets tränare går till Per Wennersten, sportchef på GKSS.
Per Wennersten får utmärkelsen för sitt förnyelsearbete med GKSS träningsarbete på elitsidan, för sitt arbete
med juniorutvecklingen inom sällskapet samt för sitt långvariga och engagerade arbete som tränare inom
svensk segling.
Årets arrangör
Utmärkelsen Årets arrangörsklubb tilldelas Träslövsläges BS med följande motivering:
En liten klubb med kunniga engagerade funktionärer som genomför högklassiga tävlingar. Klubben svarade i år
först för ett Int. SM för 606 och senare ett NoM för Finnjolle.
Klubben ger dessutom en föredömlig service på land som skapar en familjär trivsel mellan deltagare,
funktionärer och klubbmedlemmar.
Övriga nominerade klubbar var SS Kaparen, Gottskär och Ölands Windsurfingclub.
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