Protokoll fört vid Svenska Seglarförbundets årsmöte
Seglardagen den 5 – 6 april 2008 i Nacka

Röstlängd se bilaga 1

Årsmötesprotokoll

§1

Seglardagens öppnande
Hans Åke Fryklund, Svenska Seglarförbundets ordförande, hälsade alla välkomna till årets
Seglardag.
Årsmötet förklarades härmed öppnat.

§2

Upprop, granskning av fullmakter och justering av röstlängd
Upprop förrättades och röstlängden justerades

§3

Konstaterades

att

samtliga närvarande fullmakter inlämnats

Beslöts

att

fastställa röstlängden innebärande

att

sammanlagt 96 röster var representerade vid Seglardagen fördelade
med 77 röster från Distriktsseglarförbund och 19 röster från
Klassförbund

Val av två (2) justeringsmän att jämte mötesordföranden justera Seglardagens
protokoll, samt val av två (2) rösträknare.
Beslöts

§4

att

till justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet
välja Patrik Schander och Lars Ljung, och

att

tillika som rösträknare välja justeringsmännen Patrik Schander och
Lars Ljung

Fråga om Seglardagens behöriga utlysande
Konstaterades
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att

kallelse till Seglardagen publicerats i ”Segling” nr 9 2007 samtidigt
som den presenterats på förbundets hemsida.
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Beslöts
§5

att

Kallelse via e-post har gått ut till distrikt och klassförbund under
vecka 7. Skriftlig kallelse till distriktsseglarförbund och
klassförbund med delar av segla rdagshandlingar sändes ut med
post under vecka 11 2008.

att

Samtliga seglardagshandlingar har funnits tillgängliga på hemsidan
från vecka 11.

att

förklara Segla rdagen 2008 behörigen utlyst.

Val av Seglardagens presidium (ordförande och sekreterare)
Beslöts

att

till mötesordförande välja Mikael Gustafsson, och

att

till mötessekreterare välja Åsa Blomqvist-Jonsson

Mötesordföranden Mikael Gustafsson tackade för förtroendet.
§6

Nominering av kandidater till förbundsstyrelse, revisorer, revisorssuppleant
samt valnämnd
Konstaterades

att

inför val av styrelserepresentanter, revisorer, revisorsuppleanter,
ledamöter i valnämnd skall nomineringar fastsällas.

Beslöts

att

till styrelseledamöter nominera från valnämnden
Lena Engström
ordförande
Hans Liljeblad
skattmästare
Berndt Öjerborn
ledamot
Pekko Svensson
ledamot
Victor Wallenberg
ledamot
dessutom nominerades
Carl-Gustaf Pihl
Dan Björkman
Mats Nyström

Beslöts

att

till revisorer nominera
Björn Fernström
Thomas Olrog

Beslöts

att

till revisorsuppleant nominera
Bo Suneson
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2 år, nyval
2 år, nyval
2 år, nyval
2 år, omval
1 år, fyllnadsval

ordförande
ledamot
skattmästare
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§7

Beslöts

att

till ledamöter i valnämnd nominera
Stefan Nordström
Agneta Frendin
Kristina Jönsson
Berndt Öjerborn
Peder Dahlberg
Eva Holmsten
Bo Melin
Tomas Gross
Ingrid Harding

Beslöts

att

ajournera mötet till kl. 17.00 för utskottsbehandlingar av motioner
samt verksamhets och förvaltningsberättelser.

Förbundsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser
Årsmötesförhandlingarna återupptogs och ordföranden föredrog verksamhets- och
förvaltningsberättelsen för 2007 varvid Ekonomiutskottet gav sitt utlåtande.

§8

Konstaterades

att

Ekonomiutskottet tillstyrker att styrelseledamöterna beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

Beslöts

att

godkänna verksamhets- och förvaltningsberättelsen för 2007.

Revisorernas berättelse
Den i förväg utsända revisionsberättelsen redovisades.
Konstaterades

Beslöts
§9

att

revisorerna tillstyrker att Seglardagen fastställer den i
årsredovisningen presenterade balans- och resultaträkningen per
den 31 december 2007, och

att

revisorerna tillstyrker att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2007.

att

godkänna Revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslöts

att

enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2007.

Konstaterades

att

styrelsens ledamöter inte deltog i detta beslut.
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§ 10

Motioner
Motionsutskotten redovisade dina förslag avseende inkomna motioner (bilaga 2).
Motion 1 – Stockholms DSF – Försäkringar
Utskottets svar på motion 1
Konstaterades

att

utskottet funnit att styrelsens yttrande bör kompletteras rörande
vissa ansvarsfrågor och att utskottet lagt följande förslag:

Utskottet föreslog att

Seglardagen ger styrelsen i uppdrag att snarast möjligt teckna den
särskilda båtansvarsförsäkringen.

Utskottet föreslog att

Tävlingsreglementet kompletteras med stadgande med
följande innebörd.

”2.10

Ansvar för funktionärer

Arrangerande klubb är gentemot funktionär som anlitats i samband med kappsegling skyldig
att hålla funktionären skadeslös vid eventuell skada som inte uppkommit genom grov
vårdslöshet eller genom funktionärens uppsåt att vålla skadan. Det åligger inte funktionär att
försäkra sig om att båt eller annan utrustning som klubb anvisar för funktionärsuppdraget är
försäkrad. Detta innebär bl.a. att arrangerande klubb gentemot funktionären, med ovan angivna
begränsningar, även svarar för de eventuella anspråk som kan komma att ställas från ägare av
sådan utrustning med anledning av åtgärd funktionären vidtagit eller underlåtit under eller i
samband med uppdraget.
Svenska Seglarförbundet har tecknat en subsidiär ansvarsförsäkring för skada som kan
uppkomma i samband med funktionärs brukande av båt. Självrisken i den försäkringen skall i
förhållande till funktionären bäras av Svenska Seglarförbundet, om skadan inte uppkommit
genom grov vårdslöshet eller genom funktionärens uppsåt att vålla skadan. Svenska
Seglarförbundet har även rätt att av arrangerande klubb utkräva uppkommen självrisk.”
Utskottet föreslog att

styrelsen får i uppdrag att på lämplig plats införa motsvarande
stadganden rörande funktionärer vid seglarskola och seglarläger
etc.

Beslöts

ge styrelsen i uppdrag att vidta de åtgärder som utskottet föreslagit.
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Motion 2 - Västkustens Seglarförbund – Utländskt deltagande på JSM och
Motion 3 – Zoom8 – Om rätt att representera utländska klubbar vid JSM
Utskottets svar på motionerna 2 och 3
Utskottet föreslog att

motionerna avslås men att följande text skall ingå i SSF:s
reglemente; ” För att erhålla titeln Svensk Juniormästare (JSM)
eller Svensk Juniorriksmästare (JRM) skall man vara svensk
medborgare eller bosatt i Sverige minst 6 månader de senaste 12
månaderna före regattans start.
I det fall en seglare vinner regattan men ej uppfyller kravet att vara
svensk medborgare eller bosatt i Sverige minst 6 månader de
senaste 12 månaderna före regattans start går titeln till närmast
efterföljande seglare som uppfyller kraven.”

Beslöts

i enlighet med utskottets förslag att avslå motionen och att ge
styrelsen i uppdrag att agera enligt utskottets förslag.

att

Motion 4 - Västkustens Seglarförbund - Höjd juniorålder och
Motion 5 - Zoom8 - Åldergräns vid JSM
Utskottets svar på motionerna 4 och 5
Utskottet föreslog att
motionerna 4 och 5 avseende höjd juniorålder avslås men att
följande förslag skall gälla i stället:

Beslöts

att

junioråldern vid JSM/JRM på prov skall höjas till 20 år att gälla
säsongerna 2008 och 2009, och

att

en arbetsgrupp parallellt skall tillsättas inom ramen för +19
projektet att utreda åldersgränser för junior och ungdomssegling.

att

ge styrelsen i uppdrag att agera enligt utskottets förslag

Motion 6 - Zoom8 - Om förändrad ålder för deltagande på JNoM
Utskottets svar på motion nr 6
Utskottet föreslog att
motionen avslås men föreslog i stället Seglardagen

Beslöts
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att

i arbetsgruppen s uppdrag enligt förslag för motionerna 4 och 5
skall ingå anpassning av åldersgränser med våra nordiska
grannländer och i förekommande fall också med ISAF:s
åldersindelningar.

att

ge styrelsen i uppdrag att agera enligt utskottets förslag.
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§ 11

Övriga ärenden som förbundsstyrelsen vill att Seglardagen skall besluta om
Styrelsens förslag till ändringar i Seglarförbundets stadgar enligt bilaga 3.

§ 12

Beslöts

att

anta ändringarna av Seglarförbundets stadgar enligt bilaga 3.

Konstaterades

att

beslutet var enhälligt

Fastställande av utgifts- och inkomststater samt årsavgifter till SSF
Förslag till årsavgifter redovisas i Seglardagshandlingarna
Konstaterades

att

Ekonomiutskottet föreslår bifall till förbundsstyrelsens förslag till
medlemsavgifter för 2009.

Beslöts

att

bifalla ekonomiutskottets och styrelsens förslag till medlemsavgift
för 2008 innebärande

Förbundssällskap
Fast avgift
Rörlig avgift
Individuella medlemmar
Familjemedlemskap

2008

2009

800 kr

800 kr

15 kr
30 kr

18 kr
36 kr

2008

2009

800 kr

800 kr

14 kr
29 kr

17 kr
34 kr

2008
1500 kr
+400 kr

2009
1500 kr
+400 kr

SBU-anslutna förbundssällskap
Fast avgift
Rörlig avgift
Individuella medlemmar
Familjemedlemskap
Klassförbund
Grundavgift
Ytterligare klassregel
Konstaterades

att

budgeten är i balans

Konstaterades

att

Konstaterades

att

utskottet tillstyrker godkännande av styrelsens förslag till budget
2008
under punkten barn- och juniorverksamhet ingår även
ungdomsverksamhet

Beslöts

att
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fastställa budget för 2008 enligt styrelsens förslag.
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§ 13

Val av ledamöter i förbundsstyrelsen enligt § 29
Nomineringslista för val av styrelseledamöter i enlighet med § 6 i detta protokoll låg till
underlag för beslut.
Valet inleddes med en presentation av de till ordförandeposten nominerade personerna.
Ordföranden ställde proposition att fråga först ställs om ja eller nej till valnämndens förslag i
dess helhet.
Beslöts

att

anta av ordföranden föreslagen propositionsordning.

Konstaterades

att

beslutet var enhälligt.

Fråga ställdes om ja eller nej till valnämndens förslag
Votering begärdes.
Votering hölls, varefter rösträknarna redovisade följande resultat:
Ja till valberedningens förslag
52 röster
Nej till valberedningens förslag
36 röster
Avstod/blanka
7 röster
Beslöts således

att
att

§ 14

2 år, nyval

till styrelseledamöter välja
Hans Liljeblad
Berndt Öjerborn
Pekko Svensson
Victor Wallenberg

2 år, nyval
2 år, nyval
2 år, omval
1 år, fyllnadsval

skattmästare
ledamot
ledamot
ledamot

Val av revisorer och revisorssuppleante r
Nomineringslista för val av revisorer och revisorsuppleant i enlighet med § 6 i detta protokoll
ligger till underlag för beslut.
Beslöts

§ 15

till ordförande för seglarförbundet välja
Lena Engström

att

till revisorer för en period av ett år välja Björn Fernström och
Thomas Olrog, och

att

till revisorsuppleant för en period av ett år välja Bo Suneson.

Val av ledamöter i valnämnden enligt § 47
Nomineringslista för val av ledamöter i valnämnd i enlighet med § 6 i detta protokoll ligger till
underlag för beslut.
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§ 16

Beslöts

att

till ordförande i valnämnden för en period av ett år välja
Stefan Nordström

Konstaterades

att

valnämnden, utöver ordföranden, skall bestå av lika antal män och
kvinnor.

Beslöts

att

till ledamöter att ingå i valnämnden för en period av ett år välja
Agneta Frendin
Kristina Jönsson
Peder Dahlberg
Tomas Gross

Fråga om val av ombud och suppleanter till Riksidrottsmötet
(RF:s stadgar 4 kap)
Beslöts

§ 17

att

Övriga frågor
Styrelsen föreslår Seglardagen att Hans-Åke Fryklund ska utses till hedersledamot i Svenska
Seglarförbundet
Beslöts

§ 18

uppdra till styrelsen att utse representanter till Riksidrottsmötet.

att

välja Hans Åke Fryklund till hedersledamot i Svenska
Seglarförbundet

Seglardagens avslutande
Hans-Åke Fryklund tackade för den fina utmärkelsen, lämnade över ordförandeklubban till
Lena Engström och önskade henne lycka till
Mötesordförande Mikael Gustafsson förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade.

Vid protokollet:

Åsa Blomqvist-Jonsson

Justeras:

Mikael Gustafsson
Ordförande

Lars Ljung
Justeringsman

Patrik Schander
Justeringsman

Bilagor:
Bilaga1 – Röstlängd och övriga närvarande
Bilaga 2 – Motioner
Bilaga 3 – Styrelsens förslag till stadgeändring
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Bilaga 1

Röstlängd för 2008 års Seglardag
Antal

Antal

Antal FS

röster

ombud

Distriktseglarförbund

Ombud

Blekinge

Kjell Amilon

9

2

1

Dalarna

Anna Carlsson

5

1

1

Gotland

Lars Ljung

5

1

1

Gästrikland

Nils Lundborg

3

1

1

Mellannorrland

Håkan Enerud

16

4

2

Pontus Jansson
Norrbotten

Kenneth Björnfot

4

1

1

Skåne

Jörgen Nilsson

50

10

3

Johanna Nilsson-Schönhult
Småland

Patrik Schander

28

6

2

Stockholm

Göran Collin

124

15

4

20

4

2

Pia Hultgren
Thomas Wrande
Södermanland

Håkan Alm
Ingrid Harding

Uppland

Tomas Alm

18

4

2

Värmland-Västergötland

Morgan Svensson

24

5

2

Ingemar Johansson
Västerbotten

Stefan Nordström

5

1

1

Västkusten

Dan Björkman

76

15

3

Berndt Öjerborn
Västmanland

Kent Micklin

9

2

1

Örebro län

Bengt Birgersson

5

1

1

Östergötland

Håkan Hallgren

17

4

2

418

77

30

Olle Tjernberg
Summa distriktsseglarförbund
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Röstlängd 2008 (sid 2)
Klassförbund

Antal

Antal

röster

ombud

Sv Brädseglarförbundet
Sv C55 förbundet
Sv CB66 Racerförbundet
Sv Drakklubb

Therese Ahlström

1

1

Sv E-jolleförbundet

Christina Törnsten

1

1

Sv Expresseglare

Björn Börje Gustavsson

1

1

Sv Folkbåtsförbundet

Anders Olsen

1

1

Sv Havskappseglingsförbundet

Eva Holmsten

1

1

Sv IF-båtsförbundet

Marec Janiec

1

1

Sv J-80 förbundet

Karin Eriksson-Belart

1

1

Kristina Lundevall

1

1

Sv Neptunkryssarförbundet

Nils Virving

1

1

Sv OK-jolleförbundet

Max Nystedt

1

1

Sv Optimistjolleförbundet

Anton Myte

1

1

Sv Skärgårdskryssarförbundet

Hans Samuelsson

1

1

Sv Smaragdförbundet

Isabelle Mungsgård

1

1

Eva Joelsson

1

1

Carl Henrik Ridderstad

1

1

Sv Zoom8 förbundet

Frank Bach

1

1

Sv 2,4mR- förbundet

Bertil Gradinson

1

1

Victor Wallenberg

1

1

Elke Cronenberg

1

1

Summa klassförbund

19

19

Summa distriktsseglarförbund

77

30

Sv Finnjolleförbundet

Sv H.båtsförbundet

Sv Laserförbundet
Sv M-båtsförbundet
Sv Modellseglarförbundet

Sv RS Fevaförbundet
Sv Safirförbundet

Sv Snipeförbundet
Sv Starbåtsförbundet
Sv Tornadoförbundet
Sv Trissjolleförbundet
Sv Ynglingförbundet

Sv 2-kroneförbundet
Sv 49er-förbundet
Sv 420-förbundet
Sv 470-förbundet
Sv 606-förbundet
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Summa totalt antal röster

96

Ombud

49

Övriga närvarande:
Blekinge Seglarförbund - observatör
Västkustens Seglarförbund - observatör
Västkustens Seglarförbund - observatör
Västmanlands Seglarförbund - observatör
Sv Cumulusförbundet - observatör
Valnämnden
Historiska utskottet

Karlsson
Sahlen
Almquist
Holmgren
Mörk
Jönsson
Frendin
Runemo

Ulf
Pia
Karin
Margaretha
Gunnar
Kristina
Agneta
Lennart

Arrangörskommittén

Hylander

Hans P.

Regelkommittén

Björkholm
Elfström
Greppe
Gustafsson
Samuelsson
Zeeck

Tom
Thord
Charlotte
Michael
Bo
Michael

Styrelsen

Alexandersson
Ekman
Engström
Fryklund
Lindén
Persson
Svensson

Charlotte
Annika
Lena
Hans-Åke
Göran
Michael
Pekko

Kansli

Blomqvist-Jonsson
Grävare
Larzon
Lundeberg
Martinsen
Rahm

Åsa
Magnus
Anders
Johanna
Kjell
Stefan
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Bilaga 2 – Motioner
Motioner till Seglardagen 2008
Sammanställning:
Motion 1 - Stockholms DSF – Försäkringar
Motion 2 - Västkustens DSK – Utländskt deltagande på JSM
Motion 3 - Zoom8 – Om rätt att representera utländska klubbar vid JSM
Motion 4 - Västkustens DSF – Höjd juniorålder
Motion 5 - Zoom8 – Åldersgränser vid JSM
Motion 6 - Zoom8 – om förändrad ålder för deltagande på JNoM
Motion1
Stockholms Seglarförbund - Försäkringar
Motion till Seglardagen 2008
Till Stockholms Seglarförbunds (StSF) årsmöte i november 2007 inkom en motion från Göta
SS / Folke Levin.
Motionen avsåg att lösa en försäkring som gäller för kappseglingsfunktionärer / domare och
som täcker de kostnader som kan uppstå vid skador på personer eller funktionärsbåtar.
Med hänsyn till att det delvis finns försäkringar som täcker de skador som motionen avsåg
avvisades motionen men StSF lovade att ta upp frågan på kommande Seglardag.
Vi hemställer därför att SSF:s styrelse genomlyser alla möjliga skadefall som kan förekomma
vid våra tävlingar samt vilka försäkringar som täcker dessa samt vilka självrisker som gäller.
Dessutom vad som kan göras för att eliminera självrisken.
Stockholm 20071220, Mats Nyström, enl. uppdrag
Styrelsens yttrande
över Stockholms Seglarförbunds motion om Försäkringar
I grunden har alla klubbar anslutna till Seglarförbundet en ansvarsförsäkring för sina
funktionärer och ledare via Riksidrottsförbundet. Problemet är att den inte gäller för båtar.
Därför är det viktigt att klubben är noga med att bara låna in båtar som är korrekt försäkrade.
Det har dock framförts en oro framför allt bland våra kappseglingsfunktionärer och domare för
vad som händer om en in lånad båt skulle visa sig oförsäkrad. Styrelsen har därför beslutat sig
för att teckna en försäkring som kompletterar Riksidrottsförbundets försäkring. Försäkringen
gäller för inhyrda båtar som saknar gällande försäkring. Försäkringen är en
båtansvarsförsäkring med ett försäkringsbelopp på 5 miljoner kronor vid varje skadetillfälle.
Försäkringen avser endast båtar, som funktionärer använder i samband med tävlingsuppdrag,
samt båtar som klubbarna lånar in åt funktionärer eller deltagare under seglar- eller
träningsläger. Förbundet tecknar försäkringen centralt och den gäller för samtliga tävlingar,
träningar och seglarskolor som arrangeras av klubbar anslutna till Seglarförbundet. Närmare
villkor kommer att presenteras på vår hemsida
Styrelsen finner därmed motionen besvarad.
Motion 2
Västkustens Seglarförbund – Utländskt deltagande på JSM
Utländskt deltagande på JSM utan att bli Svensk Juniormästare
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Under de senaste årens JSM har seglare från utlandet deltagit genom att temporärt bli
medlemmar i en svensk klubb. Genom medlemskapet får de deltaga på JSM men det innebär
också att de kan bli Svenska Mästare.
Ett bättre system är att tillåta utländska seglare på JSM och låta dessa segla för sin
hemmaklubb under JSM. Då endast seglare för svenska klubbar kan bli mästare så har vi fått
internationell prägel och samvaro utan att förta känslan för de svenska klubbar som seglar om
mästartiteln.
Vi vill öppna upp JSM för utländska gäster på ett generöst sätt och vi är övertygande om att
våra gäster främst kommer till JSM på grund av tävlingens gemytliga atmosfär och tuffa
konkurrens och inte för att erövra den svenska mästartiteln.
Västkustens seglarförbundet förslår därför att:
•

Seglardagen beslutar att reglementet revideras i enlighet med motionen.
Västkustens Seglarförbund
20070930
Motion 3
Zoom8 – Om rätt att representera utländska klubbar vid JSM
Rätt att representera utländsk klubb vid JSM.
Till Seglardagen år 2006 motionerade Svenska Zoom8-förbundet om att tillåta utländska
deltagare med hänvisning till Riksidrottsförbundets förändrade regler för vilka som har rätt
att delta i svenska idrottsevenemang. Denna motion avslogs.
De nuvarande reglerna innebär att alla som seglar för en svensk klubb också kan bli
svensk mästare. Nationalitet eller mantalsskrivning har i detta avseende ingen betydelse.
Detta har således inneburit att vid de två senaste årens JSM har utländska seglare från
bl.a. Estland, Österrike, USA och Ungern deltagit och då seglat för en svensk klubb som
man ganska ytligt blivit medlem i kort före mästerskapet. Vid 2007 års JSM deltog 25-30
seglare från olika länder. Vi uppskattar dessa seglare deltagande på JSM. Detta gör det
möjligt för våra seglare att möta internationellt motstånd på hemmaplan vilket både är
ekonomiskt och sportsligt tilltalande då inte alla unga har möjlighet att segla
internationella seglingar.
Men detta innebär också att vi inte alltid utser seglare som normalt seglar i svenska
vatten till svenska mästare. Denna konsekvens upplever vi som olycklig. Svenska
Seglarförbundets nuvarande regelverk gör det inte möjligt att som utländsk seglare
representera sin egen klubb från hemlandet på JSM varför vi får avvikande och konstlade
sätt att ändå delta på JSM. En revidering av SSF:s tolkning av reglerna när det gäller
JSM är därför mycket önskvärd.

•
•
•
•

Svenska Zoom8 förbundet föreslår:
Att utländska seglare skall få delta på JSM representerande sin egen klubb i hemlandet.
Att RF mästerskapsplaketter endast utdelas till seglare representerande svenska klubbar.
Att SSF mästerskapsplaketter endast utdelas till seglare representerande svenska klubbar.
Att styrelsen skyndsamt reviderar reglementet1 så att nya regler kan tillämpas fr.o.m. 2008.
Svenska Zoom8 Förbundet, 20070916, Berndt Öjerborn, Ordförande
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Styrelsens yttrande över
Motio n 2 - Västkustens DSK – Utländskt deltagande på JSM
Motion 3 - Zoom8 – Om rätt att representera utländska klubbar vid JSM
Styrelsens föreslår avslag på motionen och föreslår följande text att ingå i SSF:s
tävlingsreglemente under 1.18:
För att erhålla titeln Svensk Juniormästare (JSM) eller Svensk Junior Riksmästare (JRM) skall
man vara mantalsskriven i Sverige. I det fall en seglare vinner som ej är mantalsskriven i
Sverige går titeln till närmast efterföljande seglare som uppfyller kraven.
Motion 4
Västkustens Seglarförbund – Höjd juniorålder
Höjd juniorålder till 20 år
Svensk seglings juniorålder är idag 19 år. Vi tror att en höjning av åldersgränsen kommer
gynna svensk segling då vi idag har stora svårigheter i övergången till senioråldern.
Svårigheterna i övergången innebär att allt för många slutar med kappsegling vid denna
brytpunkt.
En höjning skulle ge bättre förutsättningar att skola in seglarna i OS-klasserna samtidigt som
gemenskapen under JSM skulle kunna utgöra ett avstamp in i nya klasser. JSM är och kommer
vara en hörnpelare för våra juniorer och vi tror denna tävling i högre grad skall vara bryggan in
till seniorseglandet och OS-klasserna. En höjd ålder förlänger möjligheterna att finna rätt
alternativ inför seglandet som senior.
+ 19 årsperspektivet är också efter Seglardagen 2007 en punkt som skall finnas med i
verksamhetsplanen varför en ändring passar väl in i dessa tankar. 20 årsgränsen stämmer också
bättre överens med Riksidrottsförbundets rekommendationer där åldern för juniorer anges till
20 år.
Västkustens seglarförbund förslår därför att:
• Seglardagen beslutar att höja juniorålder till 20 år.
Västkustens Seglarförbund , 20070930
Motion 5
Zoom8 – Åldersgränser vid JSM
Motion om förändrade åldersgränser vid JSM
I nummer 6:2007 av Segling kan man läsa om att ett stort antal Kölbåtsklasser har stora
problem att upprätthålla SM-status. Flera av OS-klasserna samlar ett förhållandevis litet
antal seglare till nationella regattor. Detsamma gäller andra jolleklasser för seniorer. När
det gäller windsurfing och flerskrovssegling är situationen inte heller särskilt ljus.
JSM däremot samlade sommaren 2007 över 500 seglare i 8 klasser, varför en fråga om
vad som händer med de stora antalet aktiva seglare efter att de fyllt 20 år naturligt dyker
upp. Många slutar tydligen att segla och detta innan de rimligen nått sin idrottsliga topp
som borde ligga i ålder mellan 25 och 35 år.
En hypotes är att steget mellan junior- och seniorsegling i OS-klasserna är för stort och
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•
•

krävande och att kölbåtssegling inte är tillräckligt lockande och för ekonomiskt omfattande
under ungdomsåren. Med en höjd ålder för deltagande i JSM kan man som seglare skaffa
sig ytterligare värdefull erfarenhet som möjligen kan underlätta övergången till
seniorseglingen.
Det kunde också göra det möjligt för ungdomar att växa in i Laser Standard och
Laser Radial utan att behöva drabbas av den mördande konkurrens som finns i dessa
klasser nationellt och inte minst internationellt.
JSM kombinerar seglarfest med bra tävlingar på ett sätt som lockar och håller samman
väldigt många seglare. Det är möjligt att flera av de äldre skulle fortsätta att segla några år
till om de var välkomna att segla JSM under några av de känsliga åren runt 20-års-åldern
och att detta kan leda till en mer lockande och rimligt övergång till seniorsegling.
Svenska Zoom8-förbundet föreslår därför:
Att SSF studerar andra idrotters junior- och ungdomsåldrar för att överväga höjda
åldersgränser för vissa utvalda klasser.
Att SSF studerar och värderar det danska systemet med juniorålder upp till 15 år i Optimist
respektive 19 år i några klasser (Feva, Zoom8 och Hobie 405) och ungdomsålder upp till 23 år
i andra klasser (E-jolle, Laser Standard, Laser Radial, 29er, 470, Yngling och Formula)
Svenska Zoom8-förbundet, 20070916, Berndt Öjerborn, Ordförande
Motion 6
Zoom8 – om förändrad ålder för deltagande på JNoM.
Motion om att SSF skall verka för förändrad ålder för deltagande på JNoM.
I reglementet för NOM, Appendix B - Nordiskt Juniormästerskap (JNoM) kan man under
B2 läsa:
B2 Ålder
B2.1 Minimiålder: Deltagare måste minst fylla 12 år det kalenderår som tävlingen genomförs.
(För JNoM i Norge gäller egna bestämmelser).
Maximiålder: Deltagare får inte fylla 19 år eller mer det kalenderår som tävlingen
genomförs..
B2.2 Nationella åldersgränser ska gälla för det egna landets deltagare, men maximiåldern
enligt
ovan kan inte ändras.
Jämfört med JSM innebär detta att den övre åldersgränsen för JNoM är ett år lägre. Med
samma argumentation som för ökad åldersgräns för JSM (se motion om höjd åldersgräns
för deltagande på JSM) föreslår Zoom8-förbundet att Svenska Seglarförbundet verkar för
en höjning av maximiåldern för deltagande på JNoM.
För Zoom8-förbundet, 2007-09-16, Berndt Öjerborn, Ordförande
Styrelsens yttrande öv er
Motion 4 Västkustens Seglarförbund – Höjd juniorålder
Motion 5 Zoom8 – Åldersgränser vid JSM
Motion 6 Zoom8 – om förändrad ålder för deltagande på JNoM.
Vid genomgång av andra idrotter när det gäller betydelsen av övre ålder för juniormästerskap
visar att det inte finns några entydiga erfarenheter. Vid Träffen 2007 fanns det en samlad
uppfattning av att en höjd ålder skulle ha betydelse för fortsatt seglande. Styrelsens uppfattning
är att det måste vara flera åtgärder som ska vidtas för att öka fortsatt seglande både på elitnivå

MG

LJ

PS

Seglardagen 2008 sid 15 (17)

och på andra ambitionsnivåer. Styrelsen vill överlåta till Seglardagen att avgöra om höjd ålder
för deltagande vid JSM. Tillika kommer ett sådant beslut att påverka motion nr 6 gällande att
SSF ska verka för höjd ålder för JoNM, motion nr.
Däremot föreslår styrelsen att på prov införa ytterligare arrangemang i samband med JSM
2008 och 2009 i syfte att locka seglare som lämnar junioråldern att delta i arrangemang som
förhoppningvis påverkar deras fortsatta seglande. Detta ska ses som en åtgärd av många för att
stimulera fortsatt seglande. I projekt ”+ 19” som bland annat kommer att redovisas och
diskuteras vid Seglardagen arbetas på flera olika insatser i samma syfte.
Arrangemanget innebär att samtidigt som JSM, inbjuds seglare i åldersgruppen 20-23 år att
delta i följande klasser vid mästerskapet: Laser och Laser Radial, E-jolle, 420 alt. 470, samt en
mindre kölbåt som avgörs i sprintsegling och att båtar tillhandahålls av arrangören.
Deltagandet innebär att dessa seglare ej seglar om mästerskapmedaljer för JSM. Än så länge
finns inget namnförslag på arrangemanget men förslag tas emot tacksamt.
--------- SSF styrelse
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Bilaga 3

Styrelsens förslag på ändring av stadgar
Revision
Vid RF-stämman 2007 beslutades om ändringar i RF: s stadgar angående revision av SF.
Den nya ordningen innebär att SF måste göra konsekvensändringar i sina stadgar genom att ta
bort den skrivning som finns om att SF:s verksamhet även ska granskas av en av RF utsedd
revisor.
Det tidigare systemet med RF: s revisionskommitté vars ledamöter fungerade som
medrevisorer till de egna valda revisorerna i SF upphörde i och med beslutet vid RF stämman
2007.
Nuvarande text - § 13 Revision
SSFs verksamhet och förvaltning revideras av tre (3) revisorer varav två (2) valda av
Seglardagen.
Den tredje skall vara medlem av RFs revisionskommmitté. En av de av Seglardagen valda
revisorerna ska vara godkänd eller auktoriserad revisor.
Det åligger revisorerna att efter verkställd revision till styrelsen överlämna till Seglardagen
ställd revisionsberättelse senast tre (3) veckor före Seglardagen, dock senast före utgången av
februari månad.
Förslag på ny text - § 13 Revision
SSFs verksamhet och förvaltning revideras av två (2) revisorer valda av Seglardagen.
En av revisorerna ska vara godkänd eller auktoriserad revisor.
Det åligger revisorerna att efter verkställd revision till styrelsen överlämna till Seglardagen
ställd revisionsberättelse senast tre (3) veckor före Seglardagen, dock senast före utgången av
februari månad.

EUSA
EUSA var European Union Sailing Association som nu har gått upp i EUROSAF, European
Sailing Federation, där alla Europas nationer är välkomna som medlemmar, (inte bara de
länder som ingår i EU som det var i EUSA). Dessutom ändras Sv Riksidrottsförbund till
Riksidrottsförbundet samt att SISU läggs till.
Nuvarande text - § 3 Tillhörighet
SSF är anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF), Sveriges Olympiska Kommitté (SOK),
Skandinaviska Seglarförbundet (Skand SF), International Sailing Federation (ISAF), European
Union Sailing Association (EUSA), European Sailing Federation (EUROSAF) och Offshore
Racing Council (ORC).
Förslag på ny text - § 3 Tillhörighet
SSF är anslutet till Riksidrottsförbundet (RF), SISU Idrottsutbildarna, Sveriges Olympiska
Kommitté (SOK), Skandinaviska Seglarförbundet (Skand SF), International Sailing Federation
(ISAF), European Sailing Federation (EUROSAF) och Offshore Racing Council (ORC).
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