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Svenska Seglarförbundet (SSF) styr vår verksamhet med hjälp av ett antal huvuddokument.
I botten ligger SSF:s grundläggande verksamhetsinriktning och skall genomsyra allt vi gör.
Stadgarna reglerar styrelse och ansvar inom SSF. Främsta syftet med stadgar är att säkra att förbundet
sköts på det sätt som SSF:s medlemmar ämnat. Stadgarna gäller före de andra dokumenten och kan
endast ändras på seglardagen.
Måldokument är till för att tydligt visa vart vi vill gå och enkelt kunna mäta det vi gör.
Inriktningsmålen är på fyra år och bryts ner i årliga mål. I vissa fall går det bra att styra mål målen
inom ramen för basverksamheten, i andra fall måste särskilda projekt införas för att kunna nå målen.
Basverksamheten och projekten följs upp genom våra protokoll och rapporter som sedan ligger till
grund för uppföljning. Året summeras i vår verksamhetsberättelse.
Det administrativa reglementet är ett hjälpdokument där regler och anvisningar ger stöd åt styrelse,
kansli, kommittéer och arbetsgrupper hur man skall agera i olika frågor.
Vitboken innehåller delarna; verksamhetsinriktning, värderingar samt verksamhetsbeskrivning
innehållande organisation och verktyg. Detta dokument är till för att ge en noggrannare bild av hur
SSF jobbar med olika delar av vår verksamhet. Detta dokument ser vi som en form av erfarenhetsbank
där vi hittar värdefull information som inte skall ligga i stadgarna eller måldokumentet. Miljö- och
säkerhetspolicy är de delar står närmast i tur att ingå i SSF:s Vitbok.
Dokumentet Seglingen Vill togs fram 2006 och fastslogs på seglardagen 2007 för att visa en
viljeinriktning liknande RF:s dokumentation Idrotten Vill och skall ingå i vitboken.
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