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Segladagen 2022

Dagordning Seglardagen 2022
1.

Seglardagens öppnande (förbundsordföranden)

2.

Val av Seglardagens presidium (ordförande och sekreterare)

3.

a.

Upprop, granskning av fullmakter och justering av röstlängd

b.

Fastställande av arbetsordning för Seglardagen

c.

Godkännande av föredragningslistan

4.

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

5.

Fråga om Seglardagens behöriga utlysande

6.

Nominering av kandidater till förbundsstyrelse, revisorer, revisorssuppleant samt valnämnd
a.

Förslag på antal ledamöter i styrelsen

b.

Nominering av ordförande

c.

Nominering av skattmästare

d.

Nominering av övriga ledamöter

e.

Nominering av revisorer och revisorssuppleanter

f.

Nominering av ordförande och ledamöter i disciplinnämnd

g.

Nominering av ordförande och ledamöter valnämnd

7.

Förbundsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser

8.

Revisorernas berättelse

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Motioner
a

Motion 1 – Svenska Havskappseglingsförbundet – Svenskt Mästerskap för
distanskappsegling redan från 2022

11. Övriga ärenden som förbundsstyrelsen vill att Seglardagen skall besluta om
a

Proposition angående stadgeändring för Disciplinnämndens åligganden

12. Genomgång av verksamhetsplan och budget för pågående verksamhetsår samt ekonomisk plan för
närmast följande verksamhetsår,
13. Fastställande av föreningarnas och klassförbundens årsavgift till förbundet
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14. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen enligt kap V §1
a.

Val av ordförande

b.

Val av skattmästare

c.

Val av övriga ledamöter

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Val av ordförande och ledamöter i disciplinnämnden
17. Val av ordförande och ledamöter i valnämnden enligt kap VIII§ 1
18. Fråga om val av ombud och suppleanter till Riksidrottsmötet (RF:s stadgar 4 kap)
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande
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6. SSF:s valnämnds förslag till
styrelseledamöter 2022
Till styrelsen för Svenska Seglarförbundet
SSF:s valnämnd föreslår att styrelsen fortsatt skall utgöras av 10 personer.
SSF:s valnämnd föreslår till styrelseledamöter i Svenska Seglarförbundet inför Seglardagen 2022,
enligt SSF:s stadgar följande personer.

Valda till Seglardagen 2023 och kvarstår.



Vice ordförande, Annika Ekman, Göteborg.



Ledamot, Per-Olof Ekstrand, Bro.



Ledamot, Annika Carlunger, Göteborg.



Ledamot, Gustaf Lindskog, Stockholm.

Nyval/omval 2022



Ordförande, Olof Granander, Stockholm, omval 1år.



Skattmästare, Mikael Stamming, Malmö, omval 2år.



Ledamot, Lisa Wermelin, Bromma, nyval 2år.



Ledamot, Per Gustavsson, Vänersborg, nyval 2år.



Ledamot Kristina Hedström, Långedrag, omval 2år.



Ledamot Johnie Berntsson, Stenungsund, omval 2år

Revisorer och revisorsuppleanter



Thomas Olrog revisor, Lidingö, omval 1år.



Markus Jönsson Vallas, revisor, Stockholm, omval 1år



Anton Spinnars, revisorsuppleant, Stockholm, omval 1år.

Förslag på kandidater till styrelsen som har inkommit från röstberättigade distrikt, klubbar eller
klassförbund.



Per Wester föreslagen till ledamot i styrelsen av 505-förbundet.



Per Gustavsson föreslagen till ledamot i styrelsen av Värmland-Västergötlands
distriktseglarförbund.
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Robert Casselbrandt föreslagen till ledamot i valnämnden av Västkustens seglarförbund.



Lisa Wermelin föreslagen till ledamot i styrelsen av Stockholms seglarförbund.

Disciplinnämnden:



Ordförande Martin Corin, Varberg, omval 1år.



Ledamot Charlotte Greppe, Göteborg, omval 1år.



Ledamot Sten Gejrot, Trelleborg, omval 1år.



Ledamot Mikael Gustafsson, Limhamn, omval 1år.

Valnämnden 2021



Ordförande Anders Pettersson, Mora, står ej till förfogande för omval.



Ledamot Marianne Stålheim, Skoghall, kvarstår till 2023.



Ledamot Stefan Nordström, Umeå, kvartstår till 2023.



Ledamot Anna-Klange Wikström, Stockholm, valbar 2022.



Ledamot Torsten Jarnstam, Karlstad, valbar 2022.



Ledamot Nils Brandén u25, Båstad, valbar 2022.



Ledamot Linn Themnér u25, Västerås, står ej till förfogande för omval.

(Ordföranden och u25 väljs på ett år övriga i Valnämnden väljs på 2år).
Mora, februari 2022
Svenska Seglarförbundets valnämnd
Anders Pettersson, ordförande
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Lisa Wermelin

Lisa är 37 år och bor i Stockholm Bromma tillsammans med sin
familj. Lisa är till vardags gymnasielärare i biologi men är sedan
födseln en del av Svensk Segling och har ett brinnande intresse för
segling och båtliv. Lisa har varit aktiv i Stockholms segelsällskap (SSS) och bl.a. under flera år varit
ansvarig för en av de största seglarskolor och lägerverksamheterna i Stockholms län, Hon har också
varit en uppskattad styrelseledamot i Stockholms Seglarförbund och var fram till i år styrelsens vice
ordförande. Lisa representerar på uppdrag av SSF idag SSF i styrelsen för Nämnden för
båtlivsutbildning. Lisa har främst verkat inom SSF ungdomsverksamhet och frågor som handlar som
utveckling på både klubb- och distriktsnivå.
FÖRTROENDEUPPDRAG
2012 –
NÄMNDEN FÖR BÅTLIVSUTBILDNING – Ledamot
2013 – 2022 STOCKHOLMS SEGLARFÖRBUNDS STYRELSE – Ledamot
2009 - 2017 STOCKHOLMS SEGELSÄLLSKAP STYRELSE – Ledamot
2016 - 2017 Stockholms Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Stockholm Valberedning
2011 – 2014 BRIGGEN TRE KRONORS STYRELSE – Ledamot

Erfarenhet
Ungdomsansvarig i Stockholms segelsällskap 2001 – 2016
Administrativ erfarenhet från flera företag och föreningar
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Per Gustafsson
Jag är 62år gammal seglare och nybliven pensionär. Jag
arbetade tidigare med produktutveckling hos Saab
Powertrain AB och Husqvarna AB. Jag bor tillsammans
med hustru Ingrid i Vänersborg och vi har två
gemensamma barn.
Segling har fascinerat mig sedan jag var barn. Jag byggde
en egen OK jolle under skoltiden för att kunna segla i
egen båt tillsammans med kompisar.
Jag har provat på flera olika typer av segelbåtar, men
tävlat mest i H-båt.
Idag seglar jag H-båt, Finnjolle och DF65 på ganska låg
nivå.
Har under de sista 10 åren genomgått SSF:s utbildning till
blå Seglingsledare och Domare.
Som funktionär har jag mest agerat som domare och det
blir ungefär tre tävlingar per år i formaten bankappsegling, sprintrace och SRS.
VäSS är min hemma-klubb och jag är där ansvarig för tävlings kommittén.
Det är en förhållandevis lite klubb och är typisk för klubbar inom vårt distrikt.
Viktiga frågor är hur man hanterar ansträngd ekonomi och minskande medlemsunderlag och hur man
ökar intresset för segling i närområdet.
Ökat samarbete mellan klubbar och gemensam pool av funktionärer kommer bli kritiskt för att i
framtiden kunna ordna lite större tävlingar inom distriktet.
Jag har en ganska bred förståelse för de olika momenten inom segling och vilka utmaningar som
framförallt mindre klubbar kämpar med.
Mvh Per G

Seglardagen 2022
7

10. Motion till Seglardagen 2022 med
styrelsens yttrande och förslag

Motion från Svenska
Havskappseglingsförbundet
Om status som Svenskt Mästerskap för
distanskappsegling redan från 2022
Bakgrund

Svenska Havskappseglingsförbundet utsågs 2021 till klassförbund för SRS med ansvar för att ordna
mästerskap i Distanskappsegling i enlighet med SRS mästerskaps-arbetsgruppens förslag.
Motion

Svenska Hanskappseglingsförbundet motionerar härmed om att få fullständig Svensk
mästerskapsstatus för de två Svenska Distanskappseglingsmästerskapen planerade 2022 istället för
den hybridlösing som godkändes av Svenska Seglarförbundets 2021.
Motivering

Distanskappsegling enligt SRS, Fullcrew eller Shorthanded är en kategori enligt vilken Svenska
seglare tävlat så länge SRS funnits och LYS samt andra respitsystem före dess.
2021 beviljades Sprintkappseglingen SM status redan förstå året mot bakgrund av att det var just en
väletablerad gren.
2021 utlystes Svenskt Distanskappseglingsmästerskap men var tvunget att ställas in på grund av lågt
intresse, troligen kopplat till denna svårförståeliga hybridstatus.
Svenska Havskappseglingsförbundet har sedan tidigare och framförallt under 2021 ordnat rankingar,
cuper och sett till att Svensk Distanskappseglingsmästerskap utlysts.
Klassförbundet ser att de skäl som angivits för att bevilja ett svenskt mästerskap i enlighet med
motionen och arbetsgruppen idag är uppfyllda men att den 2-åriga karens som imposerades av SSFs
styrelse 15:e april hindrar svenska SRS seglare att få samma status som sprintseglare. Det är dock i
dagsläget olyckligt att hybrid-formatet inte uppfattas som "På riktigt" av seglarna med hänsyn till
ovanstående.
//Styrelsen i Svenska Havskappseglingsförbundet, klassförbund för SRS seglarna
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Svar från Svenska Seglarförbundets styrelse på motionen från
Svenska Havskappseglingsförbundet om status som Svenskt Mästerskap för
distanskappsegling redan från 2022
Svenska Seglarförbundets styrelse tackar för motionen från Svenska Havskappseglingsförbundet och
har följande förslag till beslut.

Styrelsens förslag till beslut

Svenska Seglarförbundets styrelse avslår motionen från Svenska Havskappseglingsförbundet och
deras ansökan om att direkt få SM status för de två distanskappseglingsmästerskapen planerade 2022
med motiveringen att dessa ska följa Tävlingsreglementet för att uppnå SM status på korrekt sätt.
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11 Styrelsens förslag
Proposition angående stadgeändring för Disciplinnämndens

åligganden
Inledning
För ett antal år sedan införde Svenska Seglarförbundet en Disciplinnämnd enligt önskemål från RF.
Disciplinnämnden ska liksom revisionen stå ”fritt” styrelsen för att vid behov sakligt kunna granska
styrelsen.
I samband med att stadgarna ändrades skrevs § 6 Förbundsstyrelsen, som behandlar
bestraffningsärenden mm, om så att ordalydelsen i stort sett blev överensstämmande med vad som
står i Disciplinnämndens åligganden. Detta gör det otydligt om vad Förbundsstyrelsen har delegerat
till Disciplinnämnden. Denna proposition vill ändra på detta.
Styrelsens förslag till beslut:
Styrelsen anser att det är av stor betydelse att stadgarna visar på vilket ansvar och vilka befogenheter
Svenska Seglarförbundets olika delar har. Därmed föreslår styrelsen att texterna för både
Förbundsstyrelsen och Disciplinnämnden bör förtydligas.

Nuvarande lydelse
KAPITEL V- FÖRBUNDSSTYRELSEN
§ 6 Bestraffningsärenden m.m.
DSF är första instans för bestraffningsärende enligt kappseglingsreglerna (KSR) samt övriga
förseelser begångna på lokal eller regional nivå, Disciplinnämnden handlägger i första instans
bestraffningsärende enligt kappseglingsreglerna (KSR) samt övriga förseelser begångna vid SM eller
annat större mästerskap eller vid tävling utomlands. Disciplinnämnden är vidare
överklagningsorgan beträffande bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar och
tävlingsbestraffningar som avgjorts av SDF.
I övrigt utövar disciplinnämnden prövningsrätt i enlighet med RFs stadgar kap 14.
Högsta bötesbelopp för enskild person är 10 000 kr.
KAPITEL VIII DISCIPLINNÄMND
§ 1 Sammansättning
Disciplinnämnden ska bestå av ordförande och tre (3) till fyra (4) ledamöter, varav minst två (2)
ledamöter med ingående juridiska kompetens, valda av Seglardagen. Disciplinnämnden ska bestå av
kvinnor och män och om möjligt skall inget kön skall vara representerat med mindre än 40 procent
och att mångfald i övrigt beaktas.
§ 2 Kallelse, beslutsmässighet
Disciplinnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden då denne anser att det behövs.
Disciplinnämnden är beslutmässig då mer än halva antalet av ledamöterna är närvarande. Vid lika
röstetal äger mötesordföranden utslagsröst.
§ 3 Åligganden
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Disciplinnämnden handlägger i första instans bestraffningsärende enligt kappseglingsreglerna
(KSR) samt övriga förseelser begångna vid SM eller annat större mästerskap eller vid tävling
utomlands. Disciplinnämnden är vidare överklagningsorgan beträffande bestraffningsärenden enligt
14 kap. RF:s stadgar och tävlingsbestraffningar som avgjorts av SDF.
I övrigt utövar disciplinnämnden prövningsrätt i enlighet med RFs stadgar kap 14.

Förslag till ny lydelse
KAPITEL V- FÖRBUNDSSTYRELSEN
§ 6 Bestraffningsärenden m.m.
DSF är första instans för bestraffningsärende enligt kappseglingsreglerna (KSR) samt övriga
förseelser begångna på lokal eller regional nivå, Disciplinnämnden handlägger i första instans
bestraffningsärende enligt kappseglingsreglerna (KSR) samt övriga förseelser begångna vid SM eller
annat större mästerskap eller vid tävling utomlands. Disciplinnämnden är vidare överklagningsorgan
beträffande bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar och tävlingsbestraffningar som avgjorts
av SDF.
Denna del övergår till nya Disciplin- och överklagandenämnden enligt följande.
KAPITEL VIII DISCIPLIN- OCH ÖVERKLAGANDENÄMND
§ 1 Sammansättning
Disciplin- och överklagandenämnden ska bestå av ordförande och tre (3) till fyra (4) ledamöter,
varav minst två (2) ledamöter med ingående juridisk kompetens, valda av Seglardagen.
Disciplinnämnden ska bestå av kvinnor och män och om möjligt ska inget kön vara representerat
med mindre än 40 procent, och målet om mångfald ska i övrigt beaktas.
§ 2 Kallelse, beslutsmässighet
Disciplin- och överklagandenämnden sammanträder på kallelse av ordföranden då denne anser att det
behövs. Disciplin- och överklagandenämnden är beslutmässig då mer än halva antalet av ledamöterna
är närvarande. Vid lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst.
§ 3 Nämndens åligganden
Vid kappseglingar handlägger protestkommittén tävlingsärenden i första instans inom sin jurisdiktion
för den tävling den är satt att döma enligt kappseglingsreglerna (KSR).
Disciplin- och överklagandenämnden handlägger i andra instans överklagande av tävlingsärende
enligt kappseglingsreglerna (KSR).
Därutöver handlägger Disciplin- och överklagandenämnden överklaganden avseende övriga ärenden,
som inte avser tävlingsärende, enligt 15 kap. RF:s stadgar.
Disciplin- och överklagandenämnden utgör vidare bestraffningsorgan beträffande
bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar och Idrottens reglemente om otillåten vadhållning
samt manipulation av idrottslig verksamhet.
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Det högsta bötesbelopp som Disciplin- och överklagandenämnden kan besluta om för enskild person
är 10 000 kr. För förening är detta belopp 50 000 kr.
Disciplin- och överklagandenämndens beslut får, inom tre veckor från den dag dess beslut meddelats,
överklagas hos Riksidrottsnämnden.
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13. Styrelsens förslag Oförändrade avgifter för 2023
Svenska Seglarförbundets styrelse föreslår oförändrade avgiftssatser för 2023.

Årsavgifter 2023
Klubb

Fast avgift
Rörlig avgift
Individuella medlemmar
Familjer
Klubb ansluten till SBU
Fast avgift
Rörlig avgift
Individuella medlemmar:
Familjer:

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

Klassförbund

Grundavgift:
Ytterligare klassregel:

2000 kr/ förbund
500 kr
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