Styrelsens förslag till ändring av Valnämndens sammansättning
Inledning
Svensk Segling står liksom många andra specialidrottsförbund och klubbar inför ett behov av
föryngring och breddning av medlemsbasen. SSF arbetar med föryngring bl. a genom att
framgångsrikt ha startat projektet U25. Det handlar om ledare och seglare som är under 25
år. Vår bedömning är att denna grupp är väldigt värdefull, då det är de på sikt som kommer
att leda arbetet i våra klubbar och besätta platserna i SSF styrelse. Det gäller då att de redan
tidigt får en erfarenhet, erkänsla och ett intressant, aktivt deltagande i vårt arbete inom
förbundet.
Arbetet med U25 sker och har skett vid flera olika tidpunkter bland annat på ”Seglarträffen”
och Seglardagen. Tankar om framtida mål för U25 som har kommit fram är bl. a:
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Fokus på att ha roligt - Vi behöver inte alltid tävla
Alla fortsätter segla, seglare i alla åldrar
Aktivitet som sträcker sig runt hela året, event, föreläsningar, klubbkvällar, läger
Träffa andra aktiva som inte seglar, instruktörer, domare, seglingsledare
Kommunikation mellan klubbar, man hjälps åt - inte konkurrerar
Lätta insteg - alla sorters segling är en integrerad del av sporten
Tydliga vägar - byta båtar, utvecklas som seglare, gästa hos varandra
Sätt att inte behöva äga båt som ung
Stort fokus på bredd - elit är kul, men inte relevant för alla

För att åstadkomma en föryngring inom Svenska Seglarförbundet så ser gärna SSF styrelse
att vi har en valnämnd som även garanterat inkluderar personer under 25 år (U25). Då får de
yngre ideella ledarna tränas in i valberedningsarbetet samt att valberedningen får ett utökat
kontaktnät bland yngre. Därför lämnar SSF Styrelse in detta förslag.
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Styrelsens förslag till beslut:
Styrelsen anser att det är av stor betydelse för Svensk Seglings framtid att tidigt engagera
våra yngre medlemmar. För att värna representationen i SSF styrelse bör vi börja med
Valnämnden. Valnämndens sammansättning definieras idag enligt §1 på sid 18 i SSF Stadgar:
§ 1 Sammansättning
Valnämnden skall bestå av ordförande och fyra övriga ledamöter valda av Seglardagen.
Ordförande utses varje Seglardag med mandattiden ett (1) år. Vidare utses varje år två (2)
övriga ledamöter, en kvinna och en man, med mandattiden två (2) år.
För uppdrag inom valnämnden är ledamot av förbundsstyrelsen, ledamot av kommitté,
ledamot i disciplinnämnden, revisor och revisorssuppleant inte valbar. Valberedningen
sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
Styrelsens förslag är att denna paragraf ändras till:
§ 1 Sammansättning
Valnämnden skall bestå av ordförande och sex övriga ledamöter valda av Seglardagen.
Ordförande utses varje Seglardag med mandattiden ett (1) år. Vidare utses varje år två (2)
övriga ledamöter, en kvinna och en man, med mandattiden två (2) år. Vidare utses även
varje år två (2) ledamöter med en ålder under 25 år, en kvinna och en man, med en
mandattid på ett (1) år.
För uppdrag inom valnämnden är ledamot av förbundsstyrelsen, ledamot av kommitté,
ledamot i disciplinnämnden, revisor och revisorssuppleant inte valbar. Valberedningen
sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
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