Seglardagen
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Inbjudan och information
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Inbjudan till Seglardagen 2022
Till

Distriktsseglarförbund
Röstberättigade klassförbund
Röstberättigade klubbar
SSF:s styrelse

För kännedom till:

Ej röstberättigade klassförbund
Ej röstberättigade klubbar
SSF:s kommittéledamöter

Inbjudan till Seglardagen 2022
Datum:
Lördagen den 2 april 2022
Plats:
Stockholm – Hotell Continental, Vasagatan 22, Stockholm eller
digitalt via plattformen Easymeet
Tid:
Seglardagen öppnas kl 11.00, lunch för närvarande på plats serveras ca 12.30
och dagen avslutas ca 16.00 när förhandlingarna avslutats
Informationsmöte i samband med Seglardagen
Svenska Seglarförbundets styrelse och kansli bjuder in ombud för distrikt, klubbar och klassförbund
samt andra observatörer till ett informationsmöte innan Seglardagen startar.
Informationsmötet hålls kl 10.00–10.45 den 2 april på plats i Stockholm eller digitalt via Easymeet
Ombud/observatör
De organisationer inom SSF som har rätt att delta vid Seglardagen som ombud med
rösträtt/observatörer framgår av Seglarförbundets stadgar, kap III §2 (finns på
www.svensksegling.se).
Röstlängden på hemsidan anger antal röster och ombud för distriktsseglarförbund, klubbar och
klassförbund. Röstlängd bifogas.
Fullmakt
Fullmakt för röstberättigade ombud ska vara Seglarförbundets kansli tillhanda innan mötet, senast
den 30 mars.
Ombudsfullmakt, mall finns på hemsidan, ska mejlas till ssf@ssf.se .
Seglardagens handlingar
Finns att läsa och ladda hem:
https://www.svensksegling.se/svenskaseglarforbundet/Seglardagen2022
Anmälan
Anmäl för samtliga deltagare (ombud och observatörer) på Seglardagen görs via formulär på
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1595864
Vi är tacksamma för att få anmälningarna så snart som möjligt
Kom ihåg att ange om ni deltat på plats eller digitalt
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Resa till Seglardagen
Seglarförbundet står för ombudens resa (med billigaste färdsätt) för kostnader överstigande 500 kr.
Logi
För ombud som på grund av icke fungerande kommunikationer inte kan hinna fram i tid på lördagen,
står Seglarförbundet för logi fredag natt.
Det finns ett begränsat antal rum reserverade. Rum kan bokas, tillsammans med anmälan, till och
med den 15 mars! Först till kvarn.
Easymeet både på plats och digitalt
Seglardagen kommer hanteras i mötesapplikationen Easymeet, ett system som nyttjats av både
Riksidrottsförbundet och ett stort antal andra idrottsförbund.
Varje ombud kommer att logga in med sitt Bank-Id, vilket gör att vi kommer kunna säkerställa
röstlängden på ett bra sätt.
Mer information om hur systemet fungerar och hur ni som ska vara ombud kan förbereda er kommer
att kommuniceras ut inför mötet.
Observatörer på Seglardagen
Ni som inte ska agera ombud med rösträtt (vara observatörer utan rösträtt) kommer också att kunna
följa mötet via Easymeet men utan rösträtt.
Reseinfo
För att värna om miljön ser vi gärna att så många som möjligt åker tåg till Seglardagen.
Var ute i god till för billiga biljetter.

SJ Idrottsavtal:
www.sj.se/sv/vi-erbjuder/gruppresor/idrottsresan.html
Idrottspriser med BRA flyg
https://www.flygbra.se/kampanj/idrottspris/
För vägbeskrivning se länk på
https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/stockholm/scandic-continental
Om ni har utlägg för er resa finns blankett för ansökan om reseersättning på
www.svensksegling.se/svenskaseglarforbundet/Seglardagen2022/
Vid bilresa, försök att samåka. Både trevligt och bra för miljön.

Varmt välkomna till Seglardagen!

Olof Granander
ordförande
Svenska Seglarförbundet
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