Protokoll fört vid Svenska Seglarförbundets årsmöte
Seglardagen den 20-21 mars 2004 i Karlstad
Röstlängd
Distriktseglarförbund

Blekinge
Dalarna
Gotland
Gästrikland
Mellannorrland
Norrbotten
Skåne
Småland
Stockholm

Södermanland
Uppland
Värmland
Västerbotten
Västergötland
Västkusten

Västmanland
Örebro län
Östergötland

Bertil Eliasson
Hans Johansson
Lars Ljung
Nils G Lundborg
Håkan Enerud
Bertil Blomdahl
Mikael Gustafsson
Kent Källström
Patrik Schander
Eva Joelsson
Mats Nyström
Göran Collin
Patrik Almqvist
Per Cleverdal
Ingrid Harding
Tomas Alm
Gunilla Alm
Sven Sjöö
Josef Jura
Stefan Nordström
Karl-Åke Ragnarsson
Harald Gradén
Lars Berglund
Ingela Larsson
Jan Rinman
Claes-Håkan Jonséus
Bengt Borgersson
Ebbe Svensson
Olle Tjernberg

Summa distriktseglarförbund

Röstlängd för klassförbund på omstående sida

Antal

Antal

Antal FS

röster

ombud

8
7
5
3
18
4
52
27

2
2
1
1
4
1
11
7

1
1
1
1
2
1
3
2

129

15

4

21

5

2

20

4

2

11

3

2

7
14

2
3

1
2

73

14

3

9
6
18

2
2
4

1
1
2

432

83

32

v.g. vänd
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Röstlängd 2004 (sid 2)
Antal
röster

Antal
ombud

Peder Dahlberg

1

1

Torsten Jarmstam

1

1

1

1

1

1

1

1

Klassförbund
Sv Brädseglarförbundet
Sv Drakklubb
Sv E-jolleförbundet
Sv Expresseglare
Sv Finnjolleförbundet

Sv Folkbåtsförbundet
Sv Havskappseglingsförbundet Bengt-Olov Holmberg
Sv H.båtsförbundet
Sv IF-båtsförbundet
Peter Bengtsson
Sv J-80 förbundet
Sv Laserförbundet
Matts Nilsson
Sv M-båtsförbundet
Sv Modellseglarförbundet
Sv Neptunkryssarförbundet
Sv OK-jolleförbundet
Sv Optimistjolleförbundet

Victor Wallenberg

1

1

Sv Safirförbundet
Sv Skärgårdskryssarförbundet
Sv Smaragdförbundet
Sv Snipeförbundet
Sv Starbåtsförbundet

Anders Högland

1

1

Sv Tornadoförbundet
Sv Trissjolleförbundet
Sv Ynglingförbundet
Sv 2,4mR- förbundet
Sv 49er-förbundet

Carl-Henrik Ridderstad
Mattias Dahlström
Emil Axelsson

1
1
1

1
1
1

Sv 470-förbundet
Sv 606-förbundet
Sv 11Metre-förbundet

Tomas Skålén

1

1

Summa klassförbund

11

11

Summa distriktseglarförbund

83

32

Summa totalt antal

94
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Ombud

43

Dagordning
§1

Seglardagens öppnande
Hans-Åke Fryklund, Svenska Seglarförbundets ordförande, lämnade över ordet till
Birgitta Samuelsson, kommunfullmäktiges ordförande, som hälsade alla välkomna till
Karlstad. Som tack för hennes deltagande överlämnade Hans-Åke Fryklund en scarf och
en SSF-pin.
Årsmötet förklarades därmed öppnat.

Seglardagen inleddes med en parentation över under året avlidna medlemmar och
funktionärer.
Gunnar von Sivertz, verksam i Smålands Seglarförbund, minne hedrades med en tyst
minut.
Hans-Åke Fryklund fortsatte med att själv hälsa alla välkomna och uttrycka
förhoppningen om att under mötet ha en öppen och givande debatt i de frågor som stod
på agendan.
Följande tre frågor framhölls som särskilt viktiga:
1) Ekonomin – en tung budget kommer att behöva läggas. Nödvändiga åtgärder krävs för
att komma framåt och bryta trenden. Intäkterna bör ökas via verksamhetsrelaterade
aktiviteter och sporten måste göras säljbar för att kunna få in sponsorer. SSF som
varumärke står lågt, dess kännedom ska ökas.
2) Tävlingslicenser – detta hör till viss del ihop med ekonomin. Seglingen har mycket att
lära av andra idrotter. En modell sökes som ej fördyrar för seglaren utan snarare ger dem
något tillbaka.
3) Seglardagsutredningen – en intressant utredning med målet att hitta en effektiv
organisationsform. Det gäller att få fler att engagera sig. I ideellt arbete är det viktigt att
ha möjlighet att påverka. Hans-Åke Fryklund menar att styrelsen hyser stora
förhoppningar om att vi här kan gå framåt på ett kreativt sätt.
Dessutom är det mycket roligt som händer såsom fortsättningen av Ungdomsvänliga
Klubben, stort engagemang kring utveckling av ”Färgpaletten” med mera. Seglandet
ökar i Sverige. Vi får indikationer på att fler kappseglar och att fler kappseglingar
genomförs. Vi ska också vara stolta över att Anders Larzons projekt, Unga Ledare,
presenterades som ett av de fyra projekt som Riksidrottsförbundet (RF) kommer att föra
vidare internationellt.

§2

Upprop, granskning av fullmakter och justering av röstlängd
Upprop förrättades och röstlängden justerades.
Fullmakter har inlämnats för samtliga närvarande röstberättigade.
Beslöts att fastställa röstlängden.
Sammanlagt 94 röster var representerade vid Seglardagen, 83 röster från
distriktsseglarförbunden (DSF) och 11 röster från klassförbunden.
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§3

Val av två (2) justeringsmän att jämte mötesordföranden justera
Seglardagens protokoll, samt val av två (2) rösträknare.
Till justeringsmän att jämte Seglardagens ordförande justera årsmötets protokoll valdes
Claes-Håkan Jonséus, Västmanlands Seglarförbund och Lars Berglund, Västkustens
Seglarförbund.
Till rösträknare valdes samma personer som valts som justeringsmän.

§4

Fråga om Seglardagens behöriga utlysande
Kallelse till Seglardagen har publicerats i Segling nr 8 2003 och i SSFs Nyhetsbrev i
november 2003. Skriftlig kallelse till distriktsseglarförbund och klassförbund sändes ut
med post den 26 februari 2004, detta väl inom stadgans krav.
Seglardagen förklarades därmed vara behörigen utlyst.

§5

Val av Seglardagens presidium (ordförande och sekreterare)
Till mötesordförande valdes Stefan Nordström, Västerbottens Seglarförbund.
Lotta Nordfelt, informationsansvarig på Svenska Seglarförbundet, valdes till mötets
sekreterare.
Stefan Nordström tackade för förtroendet och ajournerade årsmötesförhandlingarna till
utskotten för behandling av motioner, verksamhets- och förvaltningsberättelse.
De tre utskotten var:
- Ekonomiutskottet inkl. behandling av Västkustens Seglarförbunds motion
- Seglardagsutredningen i Stadgeutskottet
- Seglarforum om licens
Årsmötesförhandlingarna ajournerades programenligt för att återupptas kl. 17.00.

§6

Förbundsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser
Stefan Nordström återupptog förhandlingarna och föredrog verksamhets- och
förvaltningsberättelsen för 2003, som också sänts ut till delegaterna
Inga frågor eller åsikter uppkom varför ordförande överlämnade till ekonomiutskottet att
ge sitt utlåtande.
Ekonomiutskottet lämnade följande försla g till beslut med anledning av verksamhetsoch förvaltningsberättelse för år 2003:
Utskottet föreslog
att

godkänna verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2003

att

fastställa den i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningen per den
31 december 2003

att

bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003
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samt gjorde följande uttalande:
Utskottet konstaterar att verksamheten 2003 resulterat i ett underskott enligt budget.
Utskottet konstaterar vidare att resultatet av verksamheten långsiktigt måste vara i balans
och ej belasta eget kapital eller fonderade medel.
Seglardagen beslöt enhälligt att besluta enligt utskottets förslag och att fastställa
verksamhets- och förvaltningsberättelsen för 2003.
§7

Revisorernas berättelse.
Revisionsberättelsen var utsänd till delegaterna. Revisorerna tillstyrker att Seglardagen
fastställer den i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningen per den 31
december 2003, samt att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2003.
Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§8

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Ekonomiutskottet föreslog att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
Det beslöts enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2003.
Vidare antecknades att styrelsens ledamöter inte deltog i detta beslut.

§9

Motioner
Västkustens Seglarförbunds motion till Seglardagen angående domarutbildningen.
Se sid. 25 i Seglardagshandlingarna.
Motionen behandlades i ekonomiutskottet.
Utskottet föreslog att Seglardagen beslutar i enlighet med styrelsens kommentar med den
ändringen att utbildningskommittén, inom ramen för sin pågående översyn av
domarutbildningen, även utreder möjligheten att genom stipendium utöka unga domares
möjligheter och intresse för domarpraktik.
Styrelsen ställde sig bakom utskottets förslag.
Seglardagen beslutade i enighet med styrelsens och utskottets förslag.
Inga ytterligare motioner hade inkommit.
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§ 10

Övriga ärenden som förbundsstyrelsen vill att Seglardagen skall besluta
om.
Utskottet för behandling av ”Seglardagsutredningen”, Stadgeutskottet.
Frågor om närvaro, rösträtt, yttranderätt samt struktur på Seglardagen:
Styrelsen förslår i enlighet med utredningen att Seglardagen utser en projektledare från
styrelsen att tillsammans med en arbetsgrupp av ett antal DSF-ordföranden, driva det
praktiska arbetet för att få fram en ny regional struktur.
Bengt-Olof Holmberg föredrog utskottets förslag som Seglardagen skulle ta ställning till.
Seglardagsutredningen med beslutspunkter återfinns på sid. 27 t o m 29 och förslag till
stadgeändringar på sid.33 t.o.m. 38 i Seglardagshandlingarna.
Bengt-Olof föredrog förslagen om ändringar i stadgarna. Utskottets förslag till beslut
överensstämde med styrelsens uppfattning, med vissa tillägg. Samtliga förslag om nya
skrivelser inklusive tillägg föreslogs enligt nedan:
§ 20 Tidpunkt, kallelse
Ny skrivning: Seglardag ska hållas varje år under tiden 1 mars – 30 april på tid och plats
som förbundsstyrelsen beslutar.
§ 22 Rösträtt
Ny skrivning: Vid Seglardag och extra Seglardag har distriktsseglarförbund en (1) röst
för varje påbörjat 5-tal förbundssällskap i distriktet som enligt röstlängden senast den 30
april har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Svenska Seglarförbundet, dock
högst femton (15) röster.
Varje till SSF anslutet klassförbund, …. får inte representera mer än en huvudman.
med tillägget: …senast den 30 april föregående verksamhetsår….
§ 24 Motioner, styrelsens förslag
….. att senast den 1 januari insända motion i ärendet till SSF….
§ 25 Ärenden

Vid Seglardagen ska följande frågor upptas till behandling:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ingen ändring
ingen ändring
ingen ändring
ingen ändring
ingen ändring
ny punkt med följande text: nominering av kandidater till förbundsstyrelse,
revisor, revisorssuppleant samt valnämnd
Tidigare punkt f) t o m punkt p) ändras till punkt g) t o m punkt q).
Utskottet fasthåller vid vad som föreslagits i Seglardagshandlingarna, enligt ovan.

KAPITEL IV Distriktsseglarförbund
§ 40 Verksamhets- och räkenskapsår, årsmöte
Ny skrivning: Distriktsseglarförbunds verksamhets- och räkenskapsår ska omfatta tiden 1
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september – 31 augusti.
Årsmöte ska hållas under tiden 1 oktober – 30 november.
Distriktsseglarförbundet beslutar om antalet ledamöter i förbundets styrelse.
Med tillägget att följande mening strykes: ”Årsmöte ska hållas under tiden 1 oktober –
30 november”

KAPITEL VI Valnämnd
§ 46 Sammansättning
Ny skrivning: Seglardagen utser en Valnämnd med fem ledamöter. Ordförande utses
varje Seglardag med mandattiden ett (1) år. Vidare utses varje år fyra ledamöter, två
kvinnor och två män, med mandattiden ett (1) år.
För uppdrag inom Valnämnden är le damot av förbundsstyrelsen eller av
förbundsstyrelsen utsedd kommitté samt revisor och revisorsuppleant inte valbar.
Utskottet fasthåller vid det som föreslagits i Seglardagshandlingarna, enligt ovan.
§ 47 Åligganden
Ny skrivning: Det åligger Valnämnden att genom närvaro vid utvalda styrelsemöten,
genom protokoll samt andra handlingar som styrelsen upprättar följa styrelsens arbete
under verksamhetsåret.
Det åligger Valnämnden att senast den 15 november tillfråga de ledamöter i
förbundsstyrelsen vilkas mandattid utgår vid Seglardagens slut samt revisor och
revisorsuppleant om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod. Valnämnden ska
senast den 30 november delge samtliga DSF och röstberättigade klassförbund vilka
ledamöter som står i tur att avgå och vilka som avböjt omval.
Utskottet fasthåller vid det som föreslagits i Seglardagshandlingarna, enligt ovan.
§ 48 Kandidatförslag
Ny skrivning: Det åligger Valnämnden att senast den 15 januari från DSF och
klassförbund infordra förslag på kandidater till valen vid Seglardagen enligt Kap II § 25
( m ), ( n ) och ( o ).
Senast den 1 februari ska Valnämnden delge förbundsstyrelsen sitt förslag till kandidater
till förbundsstyrelsen samt revisor och revisorsuppleant. Valnämnden ska den 1 februari
även delge förbundsstyrelsen namnen på övriga kandidater till förbundsstyrelse och
Valnämnd som inkommit från DSF och klassförbund.
Vid Seglardagen ska Valnämnden enligt § 25 ( f ) Nominering av kandidater till valen
enligt § 25 ( m ), ( n ), och (o ), meddela årsmötet sitt förslag till kandidater samt namnen
på samtliga kandidater som i övrigt inkommit till Valnämnden. Har årsmötet ytterligare
förlag till kandidater ska de också namnges vid § 25 ( f ).
Utskottet fasthåller vid det som föreslagits i Seglardagshandlingarna, enligt ovan, med
påpekandet att ”s” saknas i andra stycket i ordet förslag.
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Förslag till ändring av stadgar för distriktsseglarförbund
KAPITEL I Allmänna bestämmelser
6 § Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsår ska omfatta tiden 1 september – 31 augusti.
10 § Enligt nuvarande normalstadgar – ingen ändring
13 § Ärenden vid DSFs årsmöte
7.
a)
b)
c)

behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsåret
styrelsens förvaltningsberättelse för räkenskapsåret
revisorernas berättelse för räkenskapsåret

Utskottet fasthåller vid det som föreslagits i Seglardagshandlingarna, med undantag för
§ 10 där utskottets förslag istället lagts till, enligt ovan.
Redaktionell justering i Normalstadgan för distriktsseglarförbund:
§ 11 Rösträtt
Rösträtten vid DSF-möte bestäms genom röstlängd som förbundsstyrelsen årligen
upprättar och tillställer DSF senast den 30 juni. Röstlängden upptar de förbundssällskap
som senast den 30 april har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Svenska
Seglarförbundet. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts DSF.
Seglardagen 2004 har att behandla ett antal förändringar i följande stadgar:
a) SSFs stadgar
Antas förslagen träder de nya stadgarna i kraft omedelbart.
b) Distriktsseglarförbundets stadgar
Antas förslagen som berör distriktsseglarförbunden sker följande:
(i)
Distrikten genomför innevarande verksamhets- och förvaltningsår
enligt gällande stadga.
(ii)
Vid årsmötet 2004 som genomförs enligt nuvarande stadga revideras
distriktens stadga enligt de av Seglardagen antagna förändringarna.
(iii)
Verksamhetsåret 2004-2005 kommer att omfatta 11 månader för
tiden 1 oktober 2004- 31 augusti 2005.
(iv)
Årsmöte 2005 genomförs enligt den nya stadgan.
c) Redaktionella ändringar i förbundsstadgan
De förslag som antagits kan innebära redaktionella uppdateringar i stadgans
övriga paragrafer. I dagens beslut ingår att styrelsen får i uppdrag att se över
detta och inarbeta eventuella justeringar i de paragrafer som så erfordrar.
d) Redaktionella ändringar i Normalstadgan för distriktsseglarförbund.
De förslag som antagits kan innebära att redaktionella uppdateringar erfordras i
Normalstadgan för distriktsseglarförbund. I dagens beslut ingår att styrelsen får i
uppdrag att se över detta och inarbeta eventuella justeringar i de paragrafer som
så erfordrar.
Tanken är att stadgarna ska presenteras vid distriktens nästa årsmöte.
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För stadgeändring gäller kvalificerad majoritet.
Mötet beslutade enhälligt i enighet med styrelsens och utskottets förslag.
Utskottet för behandling av ”Seglardagsutredningen”
Frågor om närvaro, rösträtt, yttranderätt samt struktur på Seglardagen:
Styrelsen föreslår i enlighet med utredningen att Seglardagen utser en projektledare från
styrelsen att tillsammans med en arbetsgrupp av ett antal DSF-ordföranden, driva det
praktiska arbetet för att få fram en ny regional struktur.
Förslaget möttes med motstånd från distrikten. Istället föreslogs att hitta en modell där
man med utgångspunkt i distriktens verksamhet kunde hitta en modell med
representation på Seglardagen.
Ytterligare ett förslag framkom: att distrikten själva nominerar de personer som ska ingå
i gruppen.
Ett tredje förslag framkom, att frågan skulle behandlas senare, flyttas fram till Övriga
frågor och där fastställa projektgruppen.
Efter olika förslag enades mötet om att frågan skulle flyttas fram till punkten Övriga
frågor.

§ 11

Fastställande av utgifts- och inkomststater samt årsavgifter till SSF.
Förslag till årsavgifterna redovisas i Seglardagshandlingarna på s. 21.
Ekonomiutskottet föreslog att bifalla förbundsstyrelsens förslag till medlemsavgifter för
2005.
Det beslöts enhälligt att bifalla ekonomiutskottets och styrelsens förslag till
medlemsavgifter för 2005. Fastställda medlemsavgifter blir därmed som följer:
2005
Förbundssällskap
Fast avgift
Rörlig avgift
Individuella medlemmar
Familjemedlemskap

600:13:23:-

SBU-anslutna förbundssällskap
Fast avgift
Rörlig avgift
Individuella medlemmar
Familjemedlemskap
Klassförbund

600:13:23:1 200:-
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Svenska Seglarförbundets 100-årsjubileum
En extra avgift tas ut för produktion av en jubileumsbok, som ska distribueras till varje
förbundssällskap och klassförbund.
Förbundssällskap
300:Klassförbund
300:-

Budget 2004-03-20
Ekonomiutskottet föreslog att Seglardagen fastställer styrelsens förslag till budget med
intäkter om 12.283 tkr och ett resultat före dispositioner om -629 tkr. Utskottet
förutsätter att styrelsen i sitt förändringsarbete inte uppfattar bemanningsplanen som låst.
Styrelsen meddelade att de är överens med utskottet om förslaget.
Det beslutades i enlighet med styrelsens och utskottets förslag.

Ekonomiutskottet lämnade även följande förslag gällande verksamheten efter år
2004:
En genomgång av SSF:s ekonomiska behov för att bibehålla och utveckla verksamheten
efter år 2004 med nuvarande organisation och inriktning visar att denna medför
kostnader som betydligt överstiger de intäkter som kan påräknas. Utskottet föreslår
därför att Seglardagen ger styrelsen i uppdrag att inför Seglardagen 2005 genomföra en
närmare översyn av hur verksamheten på längre sikt bör bedrivas och organiseras. I
uppdraget ingår att genomgå hur SSF:s nuvarande mål inom olika områden kan förändras
samt hur föreslagna förändringar kan komma att påverka de olika verksamhetsområdena
och vilka de ekonomiska effekterna kan bli av de olika förslagen. Målsättningen bör vara
att resultatet av översynen skall sändas på remiss till distriktsförbunden före årsskiftet
och att samtliga remissförslag sänds till distriktsförbunden i god tid före Seglardagen
2005.
Beslutades att ge styrelsen detta uppdrag enligt ekonomiutskottets förslag ovan.

§ 12

Val av ledamöter i förbundsstyrelsen enligt § 29.
Mötets ordförande lämnade över ordet till valnämndens ordförande Agne Bodin som
föreslog följande:
Omval
Ordförande

Hans-Åke Fryklund, Göteborg

2 år

Omval
Skattmästare
Elit junior
Rekrytering

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

2 år
2 år
2 år

Det beslutades enhälligt enligt valnämndens förslag.
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Ordförande i kommittéer
Rolf Blad - Utbildningskommittén
Charlotte Greppe- Regelkommittén
Jan Dejmo - Tekniska kommittén
Hans-Åke Starck – Arrangörskommittén
Valdes enhälligt enligt valnämndens förslag.
§ 13

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

Björn Fernström
Thomas Olrog

Suppleanter

Claes Broman
Bo Sunesson

Beslöts enhälligt att välja ovanstående revisorer och suppleanter enligt valnämndens
förslag.

§ 14

Val av ledamöter i valnämnden enligt § 47.
Kent Källström, Smålands Seglarförbund, föredrog distriktens förslag till ledamöter i
Valnämnden:
Ordförande
Agne Bodin, Lerum

omval på 1 år

Ledamöter
Jan Hellberg, Gävle
Lotta Nordström, Stockholm

omval på 1 år
omval på 1 år

Suppleant
Hans Dufberg, Luleå

nyval på 1 år

Beslöts enhälligt bifalla förslaget.

§ 15

Fråga om val av ombud och suppleanter till Riksidrottsmötet
(RFs stadgar 4 kap).
Förslag att Seglardagen uppdrar till styrelsen att utse representanter till Riksidrottsmötet.
Bengt Olof Holmberg påpekade att dessa ej behöver vara någon ur styrelsen.
Beslöts ge förbundsstyrelsen fullmakt att utse representanter till Riksidrottsmötet år
2004.
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§ 16

Övriga frågor
Tävlingslicens
Dag Bjurström, vice ordförande i Svenska Seglarförbundet, föredrog frågan och sökte att
ge styrelsen mandat att från den 1 januari 2005 införa en tävlingslicens. Förslaget ska
behandlas och godkännas någon gång i höst på en ordförandekonferens.
En öppen diskussion fördes under eftermiddagen vilken var både givande och resulterade
till att många viktiga synpunkter har inkommit. Det finns bland annat två viktiga skäl till
att införa en tävlingslicens:
1) serviceskäl till medlemmarna
2) ekonomiskt skäl för SSF
Vi kan idag inte nå våra medlemmar och vi har ingen statistik att grunda vårt
sponsorsökande på. Tävlingslicensen ska laddas med värden för våra medlemmar så som
till exempel försäkringar, mätbrev, rabattmöjligheter hos leverantörer,
sponsorerbjudanden, transportlösningar, utbildning, evenemang etc.
Målsättningen är att tävlingslicensen ska betala sig för den enskilde seglaren, bli en
ekonomisk vinst.
Formuleringsgruppen som bildats under utskottets diskussioner föreslog:
Utskottet för tävlingslicens beslutade att föreslå Seglardagen den 20 mars 2004:
att

ge SSFs styrelse i uppdrag att införa tävlingslicenser att gälla fr.o.m 1 januari
2005, under förutsättning:

att

distriktseglarförbund och klassförbund vid en ordförandekonferens arrangerad av
SSF hösten 2004 ger sitt godkännande.

att

remissförslag på tävlingslicens föreligger till distriktsseglarförbund och
klassförbund senast den 31 maj 2004

att

ett slutgiltigt förslag för beslut presenteras till distriktsseglarförbund och
klassförbund senast 1 månad före beslutande ordförandekonferens.

Mötet röstade enhälligt för att beslut ska fattas på dagens möte. Därmed fortsatte
diskussionerna.
Föreslogs att förslag inklusive remissförslag ska läggas ut på hemsidan och därmed
offentliggöras för samtliga intresserade. Detta bör skrivas in som tillägg till utskottets
förslag. Utskottet och styrelsen godtog tillägget.
Därmed togs beslut i enlighet med formuleringsgruppens förslag ovan, med tillägget att
förslag inklusive remissförslag ska läggas ut på hemsidan och offentliggöras för
samtliga intresserade.
Mötet ajournerades fem minuter för att ett förslag till en arbetsgrupp för ny regional
struktur skulle tas fram.
Fortsättning på § 10 ovan – Övriga ärenden som förbundsstyrelsen vill att Seglardagen
skall besluta om.
Då mötet återupptogs föredrog Hans-Åke Fryklund förslaget till den projektgrupp, som
ska arbeta med ”Ny regional struktur” = ändrad distriktsindelning:
Projektledare: Hans-Åke Fryklund
Michael Gustavsson, Skånes Seglarförbund

- 12 -

Stefan Nordström, Västerbottens Seglarförbund
Thomas Alm, Upplands Seglarförbund
Karl-Åke Ragnarsson, Västergötlands Seglarförbund
Johan Haasum, Stockholms Seglarförbund
Det beslutades i enlighet med förslaget.
Inga övriga frågor var anmälda.

§ 17

Seglardagens avslutande
Stefan Nordström förklarade årsmötets förhandlingar avslutade.

Vid protokollet:

Lotta Nordfelt

Justeras:

Stefan Nordström
Ordförande

Claes-Håkan Jonséus
Justeringsman

Bilagor:
Bilaga 1 – deltagarförteckning, utöver de som finns uppräknade i röstlängden
Bilaga 2 – utmärkelser 2003

- 13 -

Lars Berglund
Justeringsman

Bilaga 1

Deltagarförteckning utöver röstländgen vid
Seglardagen den 20 – 21 mars 2004 i Karlstad

Styrelsen

Hans-Åke
Fredrik
Ralph
Marie-Louise
Göran
Dag
Martin

Fryklund
Persson
Andersson
Johansson
Lindén
Bjurström
Alsén

Seglardagen

Hans-Åke
Hans P
Göran

Starck
Hylander
Petersson

Valnmänden

Agne
Jan
Barbro

Bodin
Hellberg
Nerhagen

Dan
Monica
Kristina
Andreas
Tommy
Bo

Björkman
Åkerlund
Jönsson
Ekeberg
Andersson
Samuelsson

Birgitta
Alberto
Agneta
Ingvar
Lena
Mariethe
Charlie
Patric
Sten
Nils-Erik
Mikael
Johan
Carolin

Samuelsson
Garcia
Engström
Lööf
Lööf
Ehnlund
Ekberg-Ehnlund
Johansson
Nilsson
Petersson
Dahlin
Molund
Rydell

SSFs kommitteér
Kappseglingskommittén
Rekryteringskommittén
Tekniska kommittén
Regelkommittén
Gäster
Karlstads Kommun
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Bilaga 1, forts.

Obervatörer
Blekinge Seglarförbund
Blekinge Seglarförbund
Smålands Seglarförbund
Stockholms Seglarförbund

Kjell
Ulf
Jörgen
Margaretha

Amilon
Karlsson
Stenholm
Björklund

Södermanlands Seglarförbund
Värmlands Seglarförbund
Värmlands Seglarförbund
Västkustens Seglarförbund
Västkustens Seglarförbund
Västkustens Seglarförbund
Örebro läns Seglarförbund

Agneta
Ingvar
Olle
Catharina
Bengt
Karin
Sture

Frendin
Johannison
Eresund
Herou
Starmark
Malmcrona
Forsberg

Åsa
Per
Kjell
Lotta
Björn
Anders
Thomas

Blomqvist-Jonsson
Ulander
Martinsen
Nordfelt
Johansson
Larzon
Rahm

Kansli
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Bilaga 2
Lördagens middag föregicks av ceremoni med utdelning av vandringspriser och
utmärkelser.

Svenska Seglarförbundets utmärkelser år 2003
Årets seglare
Fredrik Lööf och Anders Ekström, KSSS, utsågs till årets seglare år 2003 för sina fleråriga
framgångar i Starbåt, under år 2003 toppat med en silvermedalj på VM. Fredrik har fått
utmärkelsen tidigare, senast år 2000, då för sina insatser i Finnjolle. Årets seglare tilldelas den
eller de segla re som gjort en stor bravad inom svensk segling under året. Priset kan ges till
samma mottagare flera gånger.
Vinges kanna
Vinges kanna år 2003 tilldelas Fredrik Svensson, BRSS, för sina insatser under VM i E-jolle
där Fredrik tog guld i mycket hård konkurrens, bland annat från sina landsmän.
Vinges kanna, som endast kan ges en gång till samma seglare, tilldelas den manlige seglare
som gjort den bästa kappseglingsprestationen under året.
Reimerspokalen
Årets Reimerspokal tilldelas Malin Millbourn, Linda Yström, Kim Kulstad och Åsa
Aronsson, KSSS (Team Resco) för deras guld på VM 2003 i Match Racing för damer. Malin
har tilldelats Reimerspokalen en gång tidigare, 1994, men då som E-jolleseglare varför styrelsen
har valt att göra ett undantag då det nu är en hel besättning som tilldelas utmärkelsen.
Reimerpokalen tilldelas årligen den kvinnliga seglare eller besättning som gjort den bästa
kappseglingsprestationen under året, den kan endast ges en gång till samma seglare.
Geddapokalen
Patrick Johansson, HJBK, har gjort sig förtjänt av årets Geddapokal för sin femteplats på VM i
E-jolle. Geddapokalen går till en man eller kvinna som under innevarande år fyller högst 20 år.
Pokalen kan endast tilldelas samma seglare en gång.
Lyftet
Lyftet 2003 tilldelas Therese Torgersson och Vendela Zachrisson, GKSS, för ett imponerande
insteg bland världseliten i 470 dam under den gångna säsongen. Som namnet antyder tilldelas
Lyftet den eller de seglare som genomgått en dramatisk utveckling under året eller gjort ett
imponerande ”lyft”.
Halvan
Halvan 2003 gick till Charlie Ekberg, BOO, 14 år för sin starka säsong med bland annat VMguld och EM-silver i Zoom 8. Halvan tillfaller årligen den eller de juniorseglare som under året
placerat sig bäst på VM, EM, JVM och JEM.
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Nakterhuset
2003 års utmärkelse Nakterhuset har tilldelats Pia L´Obry för hennes bragd inom
sookappsegling. Pia deltog i Transat 6,5, en solokappsegling från Frankrike till Brasilien, och
lyckades placera sig som 11:a totalt i sin klass i ett fält på ca 60 båtar. Hon var också den första
svensk någonsin att delta i denna tävling. Nakterhuset tilldelas varje år den eller de som gjort
den bästa prestationen inom internationell havskappsegling.
Årets tränare
Alberto Garçia, GKSS har under året gjort stora insatser som tränare för Therese och Vendela i
470 dam. Klassen har under hans ledning genomgått en mycket spännande utveckling. Därför
tilldelas Alberto utmärkelsen Årets tränare 2003.
Årets arrangör
Ett tiotal klubbar och arrangemang var kvalificerade till utmärkelsen Årets Arrangör.
Nominerade blev Borstahusens SS, Malmö SS, Varbergs SS och arrangörsklubbarna av SM i
OS-klasserna Stenungsunds SS/ Getskärs SS/ Ljungskile SS/ Boxvike SS/ Helleviksstrands
SS/ Tjörns SS.
Arrangörskommittèn och styrelsen enades slutligen om att tilldela Borstahusens SS
utmärkelsen Årets Arrangör för att ha genomfört VM för klassen Snipe på ett mycket
förtjänstfullt sätt.
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