Årsmötesprotokoll
fört vid Svenska Seglarförbundets ordinarie årsmöte under Seglardagen i Bosön,
Lidingö den 22 – 23 mars 2014
Röstlängd se bilaga 1
§1

Seglardagens öppnande
Lena Engström, Svenska Seglarförbundets ordförande, hälsade alla välkomna till 2014-års
Seglardag
och förklarade årsmötet öppnat.
Seglardagen inleddes med en parentation över under året avlidna medlemmar och funktionärer som
varit aktiva på riks- och distriktsnivå.
Magnus ”Mange” Olsson
Thord Elfström
Kjell Söderström
Deras minne hedrades med en tyst minut.

§ 2a

Upprop, granskning av fullmakter och justering av röstlängd

se bilaga 1

Upprop förrättades och röstlängden justerades

§ 2b

Konstaterades

att

samtliga närvarande fullmakter inlämnats.

Beslöts

att

fastställa röstlängden innebärande

att

sammanlagt 87 röster är representerade vid Seglardagen fördelade
med 72 röster från Distriktsseglarförbund och 15 röster från
Klassförbund.

Fastställande av arbetsordning för Seglardagen 2014.
Den föreslagna arbetsordningen för Seglardagen 2014 gicks igenom och diskuterades
Beslöts

§ 2c

att

Godkännande av föredragningslistan
Beslöts

§3

fastställa arbetsordningen.

att
att
att

fastställa föredragningslistan med tillägg
punkterna 6a och 6d sker i omedelbar anslutning till punkt 13c
under § 17 ta upp två punkter:
Information om Svenska Sjö och
Svenska Seglarförbundets strategiarbete.

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

välja Christer Stenholm, och Peter Witt till justeringspersoner att
jämte ordförande justera årsmötesprotokollet.

att

välja Ingemar Johansson och Håkan Enerud till rösträknare.
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§4

Fråga om Seglardagens behöriga utlysande
Konstaterades

Beslöts
§5

att

kallelse har gått ut till distrikt och klassförbund via e-post i
november 2013. Inbjudan via e-post till distrikt och klassförbund
skickad den 21 januari 2014. Denna information har samtidigt lags ut
på Svensksegling.se.
Skriftlig kallelse till klassförbund sändes ut med post under
vecka 10 2014,

att

seglardagshandlingarna har funnits tillgängliga på hemsidan
från vecka 9 och har uppdaterats fram till Seglardagen.

att

förklara Seglardagen 2014 behörigen utlyst.

Val av Seglardagens presidium (ordförande och sekreterare)
Beslöts

att

till mötesordförande välja Christer Pallin.

att

till mötessekreterare välja Åsa Blomqvist-Jonsson.

Mötesordförande Christer Pallin tackade för förtroendet.
§6

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

att

Konstaterades

att

inför val av styrelserepresentanter, revisorer, revisorssuppleanter
och ledamöter i valnämnd skall nomineringar fastställas.
punkterna 6a och 6d sker i omedelbar anslutning till punkt 13c.

Valnämndens ledamot Stefan Nordström, nominerade följande kandidater att ingå i styrelsen:
6b
6c

Lena Engström, Lerum
Viktor Wallenberg, Saltsjöbaden

Ordförande
Skattmästare

Omval 2 år
Omval 2 år

6e Valnämndens ledamot Stefan Nordström, nominerade följande kandidater till revisorer.
Ola Spinnars
1 år, omval
Thomas Olrog
1 år, omval
Samt

att

till revisorssuppleant nominera
Bo Suneson

1 år, omval

6f
Till valnämnd nominerades av:
Värmland-Västergötlands DSF
Michael Persson, Hudiksvall
Gert-Ove Forsberg, Lysekil
Anna Klange, Stockholm

Ordförande
Ledamot
Ledamot

1 år
2 år
2 år

Västkustens DSF nominerade:
Kerstin Holmberg, Frillesås

Ledamot

2 år

Beslöts
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fastställa samtliga nominerade kandidater.
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§7

Förbundsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser
Förbundets Förbundsdirektör/Sportchef Stefan Rahm föredrog verksamhetsberättelsen genom
nedslag i några delar av denna.
Skattmästare Victor Wallenberg föredrog förvaltningsberättelsen.
Beslöts

§8

att

godkänna verksamhets- och förvaltningsberättelsen för 2013
med några redaktionella korrigeringar.

Revisorernas berättelse
Den i förväg utsända revisionsberättelsen redovisades av förbundets skattmästare Victor
Wallenberg.
Konstaterades

att

att
Beslöts
§9

att

revisorerna tillstyrker att Seglardagen fastställer den i
årsredovisningen presenterade balans- och resultaträkningen per
den 31 december 2013,
revisorerna tillstyrker att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.
godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslöts

att

bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2013.

§ 10 Motioner

se bilaga 2

10a Motion 1 – Värmland Västergötlands Seglarförbund – Samarbete
SBU/avgiftsöversyn
Beslöts

att

i enlighet med styrelsens förslag anse motionen besvarad med
hänvisning till det pågående strategiarbetet.

10b Motion 2 – Mellannorrlands Seglarförbund – Översyn av medlemsavgifter
Beslöts

att

i enlighet med styrelsens förslag anse motionen besvarad med
hänvisning till det pågående strategiarbetet.

10c Motion 3 - Stockholms Seglarförbund – Modernare avgiftsstruktur
Beslöts

att

i enlighet med styrelsens förslag anse motionen besvarad med
hänvisning till det pågående strategiarbetet.

10d Motion 4 - Södermanlands Seglarförbund – medlemsregistrering i IdrottOnline
Beslöts

att

i enlighet med styrelsens förslag anse motionen besvarad med
hänvisning till det pågående strategiarbetet.

Synpunkter och förslag som kommit fram i dessa motioner kommer att tas med i strategiarbetet.
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§ 11

Övriga ärenden - styrelsens förslag
11a Förslag till Stadgeändring - Uppdatering/modernisering av SSF:s stadgar
Beslöts

att

i enlighet med styrelsens förslag anta förslaget till uppdatering och
modernisering av Seglarförbundets stadgar.

11b Stadgeändring – Tilläggsförslag 1- Motioner till Seglardagen se bilaga 3
Beslöts

att

i enlighet med styrelsens förslag anta tilläggsförslag 1 vilket innebär:

Ny skrivning i paragraf Kap 3 7§:
”DSF, klassförbund och föreningar som önskar få fråga behandlad av Seglardagen, har att senast
den 1 januari att insända motion i ärendet till SSF:s kansli. Berört DSF ska ges tillfälle att yttra sig
över motion från förening. Det åligger förbundsstyrelsen att avge yttrande till Seglardagen över
varje motion.
Förbundsstyrelsen äger rätt att framställa förslag till Seglardag och extra Seglardag.”
11c Stadgeändring – Tilläggsförslag 2 – Distriktsförbund – Revisorer och revision
Beslöts

att

i enlighet med styrelsens förslag anta tilläggsförslag 2 vilket innebär:

Ny skrivning i paragraf Kap VI §7
DSF-styrelsens verksamhet, förvaltning och räkenskaper ska granskas av DSF-mötet valda revisorer.
11d Stadgeändring – Tilläggsförslag 3 – Antal ledamöter i styrelsen
Beslöts

att

i enlighet med styrelsens förslag anta tilläggsförslag 3 vilket innebär:

Ny skrivning i paragraf Kap V §1
Förbundsstyrelsen, som har sitt säte i Stockholm, ska bestå av mellan åtta (8) och tio (10) ledamöter,
valda enligt följande: val av förbundsstyrelsen ska ske så att ordförande, skattmästare samt två till tre
(2-3) ordinarie ledamöter väljs på två (2) år vid Seglardag jämna år. Vice ordförande samt tre till
fyra (3-4) övriga ledamöter väljs på två (2) år vid Seglardag udda år.
Seglardagen utser ordförande, vice ordförande och skattmästare. Två vice ordföranden kan utses.
De ska ha särskilt ansvar för skilda delar av SSF:s verksamhet.
Endast medlem i förening är valbar till förbundsstyrelsen.
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till ett verkställande utskott, som
utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på
enskild styrelseledamot eller anställd. Styrelsen får när som helst förändra eller återkalla sådan
beslutanderätt.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet
underrätta styrelsen härom.
Förbundet skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan
sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås.”
Beslöts
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denna stadgeändring gäller med omedelbar verkan.
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11e Stadgeändring – Tilläggsförslag 4 – Styrelsens sammansättning
Beslöts

att

i enlighet med styrelsens förslag anta tilläggsförslag 4 vilket innebär:

Ny skrivning i paragraf Kap V § 1 sista meningen.
Styrelsen skall bestå av kvinnor och män där båda könen ska vara företrädda av minst tre ledamöter.
Förbundet ska verka för att valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning
att jämställdhet mellan kvinnor och män nås.”

§ 12

Fastställande av utgifts- och inkomststater samt årsavgifter till SSF
Seglarförbundets skattmästare Victor Wallenberg, redogjorde för budget 2014, vilken ligger i linje
med måldokumentet.
Beslöts

att

fastställa budget för 2014 enligt styrelsens förslag

Beslöts

att

efter diskussion utifrån lagda motioner bifalla styrelsens reviderade
förslag till medlemsavgift för 2015 vilket innebär:

Årsavgifter 2015
Klubb
Fast avgift:
Rörlig avgift

Klubb ansluten till SBU
Fast avgift:
Rörlig avgift

Individuella medlemmar
Familjer

800 kr/ år
50 kr/ medlem
100 kr/ familj

Individuella medlemmar:
Familjer:

800 kr/ år
45 kr/ medlem
67 kr/ familj

Klassförbund
Grundavgift
Ytterligare klassregel
Sanktionsavgift för SM (ej JSM) debiteras arrangerande klubb
§ 13

2000 kr/ förbund
500 kr
2000 kr

Val av ledamöter i förbundsstyrelsen enligt § 29
Nomineringslista för val av styrelseledamöter i enlighet med § 6 i detta protokoll ligger till underlag
för beslut.
Valnämndens ledamot, Stefan Nordström, föreslår att styrelsen 2014 består av 10 ledamöter i
enlighet med beslut i §11b.
Beslöts

att

Seglarförbundets styrelse 2014 ska bestå av 10 ledamöter.

Valnämndens ledamot Stefan Nordström, nominerade, förutom redan under §6 nominerade,
följande kandidater att ingå i styrelsen:
Fredrik Norén, Stockholm
Karin Malmcrona, Ödsmål
Jonas Brandén, Bjärred
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Ledamot
Ledamot
Ledamot

Omval 2 år
Nyval 2 år
Nyval 1 år
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Hans Ramne, Båstad
Beslöts

§ 14

att

Nyval 2 år

till styrelseledamöter välja:

Lena Engström, Lerum
Viktor Wallenberg, Saltsjöbaden
Fredrik Norén, Stockholm
Karin Malmcrona, Ödsmål
Jonas Brandén, Bjärred
Hans Ramne, Båstad

Ordförande
Skattmästare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Valda till Seglardagen 2015
Annika Ekman, Göteborg
Patrick Lindblom, Täby
Thomas Hansson-Mild, Onsala
Marie Björling Duell, Onsala

Vice ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot

Omval 2 år
Omval 2 år
Omval 2 år
Nyval 2 år
Nyval 1 år
Nyval 2 år

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

§ 15

Ledamot

att

till revisorer för en period av ett år välja Ola Spinnars - omval och
Thomas Olrog, omval.

att

till revisorssuppleant 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.
Beslöts

att

till ordförande i valnämnden för en period av ett år välja
Michael Persson, Hudiksvall

att

till ledamöter att ingå i valnämnden för en period av två år välja
Gert-Ove Forsberg, Lysekil
Anna Klange, Stockholm

Valda till Seglardagen 2015
Kristina Jonsson, Malmö
Stefan Nordström, Umeå
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§ 16

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

§ 17

att

uppdra till styrelsen att utse representanter till Riksidrottsmötet.

Övriga frågor
17 a. Information om Svenska Sjö
Förbundets skattmästare Victor Wallenberg, VW redogjorde för arbetet kring förändringen av
Svenska Sjö. VW informerade om historik, nuläge, nyläge och de kommande stegen i förändringen.
17 b Seglarförbundets Strategiarbete
Förbundets ordförande Lena Engström, LE redogjorde för det pågående strategiarbetet för Svensk
Segling. LE redovisade arbetet under 2013 med framtagning av vision, verksamhetsidé, mål och
strategier samt det kommande arbetet och processen under 2014. Därefter gavs Seglardagen
möjlighet att ge input.

§18 --- Seglardagens avslutande
Mötesordförande Christer Pallin tackade för god anda och gott samarbete under Seglardagens
genomförande och överlämnade till Svenska Seglarförbundets omvalda ordförande Lena Engström.
Lena Engström förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade.

Vid protokollet:

Åsa Blomqvist-Jonsson

Justeras:

Christer Pallin
Mötesordförande

Christer Stenholm
Justeringsman

Peter Witt
Justeringsman

Bilagor:
Bilaga 1 – Röstlängd och övriga närvarande
Bilaga 2 – Motioner
Bilaga 3 – Stadgeändringar – styrelsens tilläggsförslag 1- 4
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Röstlängd för 2014 års Seglardag
Distriktseglarförbund
Blekinge
Dalarna
Gästrikland
Mellannorrland
Mellannorrland
Norrbotten
Skåne
Småland
Stockholm
Stockholm
Södermanland
Södermanland
Uppland
Uppland
Värmland-Västergötland
Värmland-Västergötland
Västerbotten
Västkusten
Västkusten
Västkusten
Västmanland
Örebro län
Östergötland
Östergötland
Summa distriktseglarförbund
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Kjell Amilon
Arnav Jain
Gunnar Larsson
Håkan Enerud
Lars Melander
Kenneth Björnfot
Jonas Jemt
Christer Stenholm
Peter Witt
Kent Wretman
Håkan Alm
Tommi Rotonen
Kenneth Alness
Håkan Lundmark
Marianne Stålheim
Ingemar Johansson
Stefan Nordström
Dan Björkman
Kerstin Holmberg
Gert-Ove Forsberg
Claes-Håkan Jonséus
Carina Pettersson
Per Georgsson
Torbjörn Gunnarsson

Antal FS

Antal
röster

Antal
ombud

9
5
3
17

2
1
1
4

1
1
1
2

4
39
23
103

1
8
5
15

1
2
1
2

17

4

2

15

3

2

19

4

2

4
74

1
15

1
3

11
6
15

3
2
3

1
1
2

364

72

25
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Klassförbund med SM-status 2014
Sv Finnjolleförbundet
Sv Folkbåtsförbundet
Sv Formula 18 förbundet
Sv Havskappseglingsförbundet
Sv IF-båtsförbundet
Sv M-båtsförbundet
Sv Neptunkryssarförbundet
Sv Optimistjolleförbundet
Sv Rival 22 förbundet
Sv RS Fevaförbundet
Sv Skärgårdskryssarförbundet
Sv Starbåtsförbundet
Sv Trissjolleförbundet
Sv 505-förbundet
Sv 9er-förbundet

Torsten Jarnstam
Donald Bratt
Thomas Windrike
Hans Broman
Marek Janiec
Gregor Wierusz
Nils Virving
David Lindqvist
Stig Jehler
Torbjörn Berglund
Hans Samuelsson
Eric Dahlén
Karl-Åke Ragnarsson
Lars Bjerke
Susan Sommarlund

Antal
röster

Antal
ombud

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Röster
15

Summa klassförbund
Summa distriktsseglarförbund

72

Summa totalt antal röster

87

Övriga deltagare:
Blekinge - observatör
Värmland-Västergötland - observatör
Sv 505-förbundet - observatör
Cumulus-/Albin 78 klubben-observatör
Styrelsen

Valnämnden
Junior- och ungdomskommittén
Junior- och ungdomskommittén
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Ombud
15
25

Ombud

Ulf Karlsson
Per Åberg
Galen Mack
Gunnar Mörck
Lena Engström
Marie Björling Duell
Fredrik Norén
Thomas Hansson-Mild
Victor Wallenberg
Patrick Lindblom
Mary Westermark
Kristina Jönsson
Emelie Lindström
Mats Karlsson
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40

Riksidrottsförbundet
Gäst
Kansli
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Christer Pallin
Jonas Brandén
Stefan Rahm
Paula Karlöf
Anders Larzon
Åsa Blomqvist Jonsson
Isabelle Mungsgård
Marit Söderström Nord
Theres Wolgast
Samuel Victorin
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Motioner till Seglardagen 2014
Ver 2014-01-25

Sammanställning
Motion 1 – Värmland Västergötlands Seglarförbund – Samarbete SBU/avgiftsöversyn
Motion 2 – Mellannorrlands Seglarförbund – Översyn av medlemsavgifter
Motion 3 - Stockholms Seglarförbund – Modernare avgiftsstruktur
Motion 4 - Södermanlands Seglarförbund – medlemsregistrering i IdrottOnline

Motion1
Värmland – Västergötlands Seglarförbund – Samarbete SBU/avgiftsöversyn

Värmland- Västergötlands Seglarförbund motionerar härmed om att Seglardagen 2014 ger SSF
styrelse i uppdrag att:
 Fortsätta diskussionen med SBU i syfte att samarbeta i följande frågor:
Främjandefrågor, rekrytering, utbildning, seglarskolor, miljöfrågor och liknande.
 Arbeta för samordning av lokaler och administration i syfte att minska dessa kostnader.
 Överväga en översyn av medlemsavgifterna i syfte att sänka medlemsavgifterna för
dubbelanslutna förbundssällskap.

Bilaga:

SHBS motion angående framtida utveckling och främjande av segelsporten.

Styrelsens yttrande över motion 1
Efter Seglardagen 2013 tog SSF:s styrelse beslut om att starta upp ett övergripande strategiarbete
med inriktning på ”Svensk Segling 2024”. På Seglardagen 2014 kommer arbetet att presenteras
för godkännande av inriktning. Under 2014 fortgår arbetet för att resultera i ett antal förslag inför
Seglardagen 2015.
När det gäller större frågor vill Svenska Seglarförbundets styrelse hänvisa till detta strategifrågor
istället för att ta beslut på dessa i detta läge. I detta strategiarbete kommer en framtida
avgiftsstruktur att ingå.
I övrigt har samarbetet med Svenska Båtunionen sedan 2013 års Seglardag fortsatt vilket resulterat
ibland annat ett samarbete kring Tidningen Båtliv och Svensk Segelsport.
Arbetet i Sjösportens samarbetsdelegation, SSD har under året intensifierats där frågor gällande
miljö är ett prioriterat område.
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Arbetet med att organisationen har ändamålsenliga lokaler är ett ständigt pågående arbete som
ligger på förbundsstyrelsen och förbundsdirektören.
Motionen anses därmed besvarad
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Motion 2
Mellannorrlands Seglarförbund – Översyn av medlemsavgifter för ökad
jämställdhet

Bakgrund.
I många föreningar förs diskussioner om medlemsnyttan av anslutningen till SSF.
Frågan har aktualiserats efter den uteblivna sammanslagningen med SBU samt efter de senaste
årens avgiftshöjningar.
Speciellt i de dubbelanslutna klubbar som har stor andel familjemedlemmar upplevs avgiften till
SSF som omotiverat hög i relation till avgiften för individuellt medlemskap.
Många klubbar har valt att ändra anslutningsformen från individuellt medlemskap till
familjemedlemskap för att möta medlemmarnas krav på breddning av verksamheten.
Båtlivet engagerar hela familjerna. Det känns därför angeläget att alla i familjen är medlemmar i
föreningen.
En framtidsutmaning för förbundet är att öka medlemsnyttan så att fler individer känner att man
får ut mer än idag för avgiften.
En förändring av årsavgiften för familjeanslutning skulle starkt stimulera till ett ökat antal
familjeanslutningar och därmed ökat engagemang för ett breddat utbud.

Förslag
Årsavgiften för den rörliga delen av medlemsavgiften från förening till SSF reduceras till
maximalt 50 % påslag till den individuella avgiften.
Konsekvenser
För föreningen skulle ändringen innebära att:
- man erhåller en föryngring av medlemskåren då alla familjemedlemmar registreras.
- valberedningen får en möjlighet att tillsätta en jämställd styrelse då hela familjen blir valbar.
- det skapas bättre förutsättningar att återvinna kappseglare som idag bildat familj.
- föreningen vitaliseras och engagemanget ökar genom en mer jämställd förening.
För SSF skulle förslaget innebära en något minskad intäkt via familjemedlemsavgifterna vilket
kommer att uppvägas av ett ökat storleksbidrag från Riksidrottsförbundet. Detta på grund av
föreningarnas ökade medlemsantal som redovisas via Idrott Online.
Om årsmötet inte tillstyrker motionen så tappar både seglarförbundet och distriktsförbundet
intäkter från framför allt de föreningar som är dubbelanslutna och har en liten andel aktiva
kappseglare, om de väljer att lämna förbundet.

Yrkande
Med anledning av vad som ovan beskrivs yrkar Mellannorrlands Seglarförbund på att årsmötet
2014 tillstyrker motionen och beslutar att minska skillnaden mellan individuell anslutning och
familjeanslutning.
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Styrelsens yttrande över motion 2
Styrelsen håller med motionären att en översyn av avgifterna är nödvändigt. Det är också viktigt
att det blir en ökad jämställdhet inom alla organisationer och klubbar. Det är viktigt att hela
familjen kan delta i segling på olika nivåer och med olika roller.
Allt detta är viktiga delar i det pågående strategiarbetet.
Styrelsen anser att motionen är besvarad då översyn av avgifter ingår som en del i strategiarbetet.
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Motion 3
Stockholms Seglarförbund – Modernare avgiftsstruktur

Bakgrund
Stockholms Seglarförbunds styrelse ser att förändringar i medlemsstruktur och avgiftsmodell för
seglingsidrotten i Sverige behöver moderniseras. Vi ser ett stort behov att möta pågående
förändringar som pågår i flertalet klubbar inom vårt distrikt.
-

Några större klubbar har lämnat eller diskuterar att lämna SSF av kostnadsskäl. Detta vet vi
genom faktiska utträden, kontakt med IF samt via vår enkät i april 2013
Det blev ett informationsvakuum efter Seglardagen 2013 om framtida struktur eftersom
samgående med SBU inte kom vidare
Rekrytering av IF till SSF har avstannat lite av praktiska skäl men vi har några exempel på IF
som i allra högsta grad behöver bli anslutna

Förslag till Seglardagen 2014
Vi föreslår att Seglardagen beslutar om att bilda en arbetsgrupp bestående av representanter från
SSF, intresserade distriktsförbund samt större intresserade klubbar och klassförbund.
Arbetsgruppen ska komma med förslag till moderniseringar senast till Seglardagen 2015.

Styrelsens yttrande över motion 3
Styrelsen håller med motionären att en översyn av avgifterna är nödvändigt. Detta är en viktig del
i det pågående strategiarbetet.
Styrelsen anser att motionen är besvarad då översyn av avgifter ingår som en del i strategiarbetet.
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Motion 4
Södermanlands Seglarförbund – medlemsregistrering i IdrottOnline
Bakgrund
Klubbarna i Södermanland har i de flesta fall mycket få medlemmar registrerade i IdrottOnline.
Medlemsadministrationen i alla klubbar inom distriktet sköts med ideella krafter, där frivilliga lägger ner
mycket tid för att hålla klubbarnas medlemsregister uppdaterade. I många av klubbarna är inte IdrottOnline
det primära medlemsregistret, utan klubbens interna medlemsadministration sköts oftast i t.ex. SBU’s
BAS-system, eller något annat externt administrationssystem (Visma, Excel, Access, etcetera). Via dessa
system administreras även fakturor, brygg- och slipplatser med mera.
Det viktiga uppdraget att föra in klubbarnas samtliga medlemmar i IdrottOnline innebär att
registerhållningsarbetet i klubbarna kommer att dubbleras. Detta möter stort motstånd i klubbarna då det
redan idag är svårt att finna tillräckligt med frivilliga krafter för att mäkta med dagens administration.
I flesta klubbar finns inte heller något internt behov av att samla in kompletta personnummer på
medlemmarna, vilket IdrottOnline kräver. Bland många medlemmar finns även ett motstånd av att dessa
nummer samlas in.
De flesta av klubbarnas medlemmar är i första hand intresserade av båtliv, och har ingen idrottslig
anledning till att vara med. Dock är det av stor vikt för förbundets finanser att dessa medlemmar kan
tillgodoräknas segelsporten.

Förslag till åtgärder
 Styrelsen för SSF skall arbeta för att personnumrets fyra sista siffror ej skall behöva registreras i
IdrottOnline.
 Styrelsen för SSF skall arbeta för att uppdatera IdrottOnline med en funktion för automatisk
uppdatering från SBU’s BAS-system. De enkelanslutna klubbarna måste ges samma möjlighet till
länkning av sina register.

Styrelsens yttrande över motion 4
Styrelsen instämmer med motionärens beskrivning.
Det är dock av stor vikt för förbundets finanser att alla våra medlemmar tillgodoräknas
segelsporten. SSF:s finansiering är till stor del beroende av det s.k. SF-bidraget från
Riksidrottsförbundet (RF). SF-bidraget består av skattemedel som anslås av regeringen och
fördelas av RF på grundval av bl.a. hur många medlemmar respektive SF har. Om man vill ha del
av skattemedel är det rimligt att man kan redogöra för sina medlemmar och även att man kan
säkerställa att medlemmarna är unika.
Vi instämmer i RF:s paroll ”Mer tid för idrott” som finns på IdrottOnlines förstasida
(www.idrottonline.se). På Riksidrottsmötet för ett antal år sedan beslutades att detta skall
förverkligas genom IdrottOnline, som är hela idrottsrörelsens verksamhetssystem. RF signalerade
för flera år sedan att man gradvis kommer att skifta över SF-bidraget till en modell som baseras på
antalet medlemmar i IdrottOnline och inte som tidigare en av Specialidrottsförbunden uppskattad
siffra på antal medlemmar.
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SSF driver sedan i slutet av 2013 ett projekt med syfte att få in fler medlemmar i IdrottOnline. I
detta projekt ingår både handpåläggning för manuell import samt översyn av möjligheten att
importera medlemmar från t.ex. BAS-systemet. SSF har redan ifrågasatt hos RF om det verkligen
är ett krav att registrera medlemmar med just de fyra sista siffrorna i personnumret. Vi har fått
besked från RF att regeringen kräver detta.
Vi arbetar alltså redan i enlighet med förslagsställarens första punkt. Vi anser inte att det krävs ett
särskilt seglardagsbeslut för detta utan anser motionens första punkt därmed besvarad.
I många fall är det tekniskt ganska enkelt att importera medlemmar, de fyra sista siffrorna krävs
inte rent tekniskt för att göra importen utan endast för att medlemmarna skall räknas i underlaget
för SF-bidrag. Styrelsen anser därför att man bör importera samtliga medlemmar till IdrottOnline
då det avsevärt förenklar nästa steg, nämligen att visa för RF hur många medlemmar vi faktiskt
har i SSF vilket dels ger oss möjligheter att påverka inom RF och i förlängningen säkrar den delen
av förbundets finansiering.
Med detta anser styrelsen motionen vara besvarad.
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Stadgeändringar – styrelsens tilläggsförslag
1. Motioner till Seglardagen

Bakgrund
I RF:s mall för SF återfinns följande i Kap 3 2§:
”Såväl förbundsstyrelsen som medlemsförening och SDF får avge förslag att behandlas av
förbundsmötet. Förslag från förening och SDF (motion) ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast
den…
Berört SDF ska ges tillfälle att yttra sig över motion från förening. Förbundsstyrelsen ska till
förbundsmötet lämna ett skriftligt utlåtande över motionerna.”
SSF:s styrelse anser att förbundets medlemmar, klubbar och klassförbund skall kunna lägga förslag
till Seglardagen och anser SSF bör följa RF:s mall.

24 § i nuvarande stadgar:
”Distriktsseglarförbund, klassförbund och klassföreningar som önskar få fråga behandlad av
Seglardagen, har att senast den 1 januari att insända motion i ärendet till SSFs kansli. Det åligger
förbundsstyrelsen att avge yttrande till Seglardagen över varje motion.
Förbundsstyrelsen äger rätt att framställa förslag till Seglardag och extra Seglardag.”

Förslag till ny paragraf - Kap 3 7 §:
”DSF, klassförbund och föreningar som önskar få fråga behandlad av Seglardagen, har att senast
den 1 januari att insända motion i ärendet till SSF:s kansli. Berört SDF ska ges tillfälle att yttra sig
över motion från förening. Det åligger förbundsstyrelsen att avge yttrande till Seglardagen över
varje motion.
Förbundsstyrelsen äger rätt att framställa förslag till Seglardag och extra Seglardag.”
2. Distriktsförbund – Revisorer och revision

Bakgrund
Det finns inte längre något krav att ha en av DF utsedd revisor.

41 § i nuvarande stadgar:
”Förutom de av DSF-mötet valda revisorerna skall DSF-styrelsens verksamhet, förvaltning och
räkenskaper granskas av en av DF-mötet vald revisor.
Omfattar DSF flera av RFs Distriktsförbund, DF, skall det DF där DSF har sin hemort utse
revisor.”

Förslag till ny paragraf - Kap VI §7:

CP

CS

PW

Seglardagen 2014 sid 18 (20)

”DSF-styrelsens verksamhet, förvaltning och räkenskaper ska granskas av DSF-mötet valda
revisorer.”

3. Antal ledamöter i styrelsen

Bakgrund
Omvärlden förändras i allt snabbare takt och Svenska Seglarförbundet styrelse förväntas hålla sig
uppdaterad och involverad i allt fler och komplexa områden.
Samtidigt med detta ökar trycket på individen i samhället. Att engagera sig ideellt i så kallade
organisationsfrågor är idag inte självklart.
För att SSF:s styrelse i framtiden skall kunna attrahera kompetenta och engagerade ledamöter anser
vi att styrelsen behöver kunna utökas så att frågorna kan delas på fler individer.

§29 i nuvarande stadgar:
”Förbundsstyrelsen, som har sitt säte i Stockholm, består av sju (7) eller åtta (8) ledamöter, valda
enligt följande: val av förbundsstyrelsen skall ske så att ordförande, skattmästare samt två (2)
ordinarie ledamöter väljs på (2) år vid Seglardag jämna år. Vice ordförande samt två (2) övriga
ledamöter väljs på två (2) år vid Seglardag udda år. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.
Seglardagen utser ordförande, vice ordförande och skattmästare. Två vice ordföranden kan utses.
De skall ha särskilt ansvar för skilda delar av SSFs verksamhet.
Endast medlem i förbundssällskap är valbar till förbundsstyrelsen.
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till ett verkställande utskott, som
utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på
enskild styrelseledamot eller anställd. Styrelsen får när som helst förändra eller återkalla sådan
beslutanderätt.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet
underrätta styrelsen härom.
Förbundet skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan
sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås.”

Förslag till ny paragraf - Kap 5 § 1 - inklusive städningen: § 1 Sammansättning m.m.
”Förbundsstyrelsen, som har sitt säte i Stockholm, ska bestå av mellan åtta (8) och tio (10)
ledamöter, valda enligt följande: val av förbundsstyrelsen ska ske så att ordförande, skattmästare
samt två till tre (2-3) ordinarie ledamöter väljs på två (2) år vid Seglardag jämna år. Vice
ordförande samt tre till fyra (3-4) övriga ledamöter väljs på två (2) år vid Seglardag udda år.
Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.
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Seglardagen utser ordförande, vice ordförande och skattmästare. Två vice ordföranden kan utses.
De ska ha särskilt ansvar för skilda delar av SSF:s verksamhet.
Endast medlem i förening är valbar till förbundsstyrelsen.
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till ett verkställande utskott, som
utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på
enskild styrelseledamot eller anställd. Styrelsen får när som helst förändra eller återkalla sådan
beslutanderätt.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet
underrätta styrelsen härom.
Förbundet skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan
sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås.”
4. Styrelsens sammansättning
Bakgrund
I nuvarande stadgar: § 29 Sammansättning m.m.
Första stycket:
”… Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.”
Sista stycket:
”Förbundet skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan
sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås.”

Förslag till justering av Kap 5 § 1 alternativt justerad § 29 Sammansättning m.m.
Första stycket
”… Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.”
tas bort
Sista stycket:
”Styrelsen ska bestå av kvinnor och män där båda könen ska vara företrädda av minst tre
ledamöter. Förbundet ska verka för att valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan
sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås.”
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