Svenska Racerbåtförbundet
SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION

Protokoll till styrelsemöte 3 (2018-03-14)
Närvarande: Annika Wrenkler, Jeanne Céwe, Johan Johansson, Johan Österberg, Jonas
Gustafsson, Josefin Due-Boje, Oskar Samuelsson och Tommy Jacobsson samt tjänsteman
Jamie Spörndli.
Frånvarande: Camilla Coleman och Roland Edin.
§1

Mötet öppnas
Jonas Gustafsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2

Val av sekreterare
Jamie Spörndli väljs till sekreterare för mötet.

§3

Val av person jämte ordförande att justera protokollet
Annika Wrenkler väljs att jämte ordförande justera protokollet.

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med följande övriga frågor:

§5

Föregående protokoll och to do listan
Föregående protokoll fastställs och to do listan gicks igenom. Följande punkter kan
strykas från to do listan:
• Jonas har pratat med Viasat om eventuell kommentator till
båtracingsändningarna. Viasat meddelar att de inte vet om de kommer
sända någon mer båtracing.

Rapporter att läsa innan styrelsemötet, endast frågor om rapporterna tas upp på mötet
§6
Ekonomi
Resultat- och balansrapporterna är utskickade men vi har ingen budget att jämföra
med på grund av att den inte är specificerad så rapporterna säger inte så mycket.

§7

Kommittérapporter
Aquabikekommittén
Uppdaterad arbetsmodell för tävlingskalender 2018, fokus på fler men mindre
tävlingar. Planerade tävlingar:
• 16-17 juni Karlskoga Motorsportveckan (SM/RM/SC)
• 30 juni Skara Sommarland (Begränsat SM/juniorfestival)
• 4-5 juli SM-veckan Helsingborg (Sprint-SM)
• 4-5 juli SM-veckan Helsingborg (begränsat SM/RM)
• 28-29 juli Karlstad (SM/RM/SC)
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•

2 september Karlsborg (begränsat SM/RM)

Rescueutbildning för alla klubbar kommer att hållas i april/maj någon gång.
Planering sker på kommittémötet nästa vecka. Kommittémötet är planerat till
måndag den 19 mars 2018.
Offshorekommittén
Offshorekommittén har haft sitt första möte den 5 mars 2018 på Stockholmsmässan.
Protokollet och kommitténs förslag behandlas senare under mötet.
Rundbanekommittén
De nordiska mästerskapen är utdelade till följande tävlingar:
Vaxholm: GT30 och F4
Nora: F2
Mora: OSY400
Rundbanekommittén består av: Oskar Samuelsson, Johan Österberg, Mikael
Bengtsson och Erik Stark. En stor fråga är blueprinting av motorer, vilket borde vara
tillåtet. Intresset för F4 ökar och kommittén ska försöka få till en dag där man går
igenom en F4-båt och försöka få igång klassen.
Tekniska kommittén
Verktygen kommer i fortsättningen att finnas på Karnag AB i Täby. Mikael Hamrén
kommer att inventera verktygen innan de lämnas över.
Johan Österberg är utbildad internationell mätman och håller på att mäta in de
svenska cockpitbåtarna (rundbana).
Ungdomskommittén
Emma-Nellie Örtendahl är en ny medlem i Ungdomskommittén och får
representera aquabike. Ett kommittémöte hölls strax innan båtmässan där
ungdomsläger, Idrottens Dag och mässan diskuterades. Ett kommittémöte planeras
till innan lägret alternativt på lägret.

§8

Kanslirapport
Digitalt utbildningssystem
Det digitala utbildningssystemet som SVEMO håller på att utveckla är ett alldeles för
stort och komplicerat projekt för oss. Vi har inte de resurser eller kompetens som
krävs. Varken nu eller i framtiden. Vi skulle behöva ett betydligt simplare system för
att det ska fungera för oss på lång sikt.
Jonas har träffat företaget Mindset för att titta på deras system, ett system som
verkade bra men där vi inte riktigt vet hur mycket vi får göra själva i systemet.
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Möte med små förbund
Jamie och Jonas deltog den 28 februari på ett möte med alla de förbund som har en
röst på Riksidrottsmötet (= alla små förbund). Fokus under mötet var två av de
utredningar som pågår just nu: anslutningsformer och de ekonomiska stöden.
Allt för Sjön
Allt för sjön avslutades i helgen och bemanningen har fungerat bra bortsett från två
dagar då Rickard blev ensam en längre stund. Generellt sett så är det rekordlågt
besökarantal, i snitt 500–700 personer färre per dag i jämförelse med förra året.
Sista helgen hade dock fler besökare än vad det var förra året. Det syns i hallarna att
det inte är lika många utställare.
Många barn och ungdomar har visat intresse för vår monter, ett stort antal namn på
personer som är intresserade av att börja tävla och/eller prova på har samlats in.
Mycket positiva kommentarer om monterns utformning, kul med blandade affischer
och broschyrer. Vi insåg dock ganska snabbt att det inte finns något material med
förbundets logga eller namn på (bortsett från tidningen och några roll-ups). Vi måste
se över våra trycksaker.
Idrottslyftskonferens
Josefine har varit iväg på konferens för Idrottslyftet i Göteborg den 5–6 mars.
Innehållet bestod b.la av erfarenhetsutbyte med andra SF och DF, föreläsningar och
planen för Idrottslyftet perioden 2018–2019.
Frukostseminarium – jämställdhet, män och idrott
Både Jamie och Josefine har den 8 mars deltagit vid ett frukostseminarium där fokus
låg på mäns roll i jämställdhetsarbetet för idrotten i stort.
Föreningsutvecklingsprojekt
Josefine har påbörjat en projektplan och även bokat in ett möte med Jennifer på
Stockholmsidrotten på måndag där planen är att vi ihop med de ska stärka våra
Stockholmsföreningar. Allt eftersom är tanken även att vi ska ta kontakt med de
andra DF:en för att genomföra samma utveckling för våra föreningar runt om i
landet. Josefine har inte fått tag i Camilla.
GDPR – utbildning
Både Josefine och Jamie har genomgått en utbildning i GDPR. Fortfarande lite oklart
hur vi ska hantera detta inom idrotten med resultatlistor och liknande.

§9

Övriga rapporter
Rapport möte angående räddningsteam och utbildning
Jamie och Jonas har haft möte med Pernilla Ingvarsson idag angående
räddningsteam och utbildning. Det finns en utbildningshelg bokad 13-14 april där
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det kommer vara en A2-utbildning som är grunden för en R1-utbildning. Det finns
personal till räddningsteamet i SPRT för att täcka alla säsongens tävlingar.
Hamnen.se
Hamnen.se kommer att skriva första reportaget om XCAT 11-13 april.
Träffpunkt idrott
Jonas var på mässan Träffpunkt Idrott och träffade Livräddningssällskapet som
visade intresse för våra rescueutbildningar. Jonas ska boka ett möte med dem. Jonas
träffade även ett företag som utvecklar tidtagningssystem som var intresserade av
att eventuellt leverera ett tidtagningssystem för rundbane- och aquabiketävlingar.
Jonas ska träffa detta företag igen.
Beslutspunkter
§10
Utbildningsmodell för förbundets funktionärsutbildningar
Jonas har satt ihop en utbildningsmodell utifrån aquabikeutbildningarnas upplägg
och den processledning som SISU ledde i höstas. Strategin gäller för samtliga
discipliner och klasser. Denna strategi beskriver bara utbildning för A, B och R.
Annan utbildning, exempelvis webtracking eller för mätmän får hanteras med tiden
eller vid behov. Utbildningsmodellen ser ut enligt nedan:

Förbundsstyrelsen beslutar
att
fastställa den föreslagna utbildningsmodellen.
§11 Arbetsgrupper inför 2019
Kansliet föreslår att det tillsätts arbetsgrupper, en för alla de mässor vi ska delta på
under 2019 samt en för Båtracingmagasinet 2019. Till att börja med måste
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grupperna specificera vad syftet med de olika är samt en plan för hur vi på bästa sätt
ska uppfylla syftet.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
styrelsen ska fastställa syftet med både mässorna och Båtracingmagasinet
innan arbetsgrupper tillsätts.
att
uppdra till Annika att till mötet i maj förbereda ett arbetspass kring dessa
frågor.
§12

Fastställande av offshorekommitténs protokoll
Offshorekommitténs protokoll har lästs och diskuterats.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
ekipage i klass V750 UTAN cockpit måste köra med fungerande
webtracking och att av webtracking rapporterade maxhastigheten måste
vara 82 knop eller lägre. Om webtracking slutar fungera eller stängs av
samt om maxhastigheten är högre än 82 knop leder detta till DQ. Ekipage
med cockpit har ingen maxhastighet. Denna regel gäller under 2018.
att
att
att

uppdra till Mikael Lundblad att ta fram de blanketter och instruktioner som
behövs för cockpitbyggare för nationella offshoreklasser.
cockpitbyggaren blir godkänd för att bygga den specifika cockpitdesignen i
10 år.
internationellt godkända cockpits är även godkända i nationella klasser.

att

inmätta V60-båtar får åka omodifierade 2018 men 2019 ska de uppfylla
UIM:s definiering av enskrovsbåtar. Med reservation för att reglerna kan
justeras till 2019 i och med att ett nordiskt enstämmigt regelverk ska tas
fram.

att

fastställa SM-tävlingarna med följande offshoretävlingar (för båtklasserna):
• Gräddö Offshore Race
• Oskarshamns Offshore Race
• Smögen Offshore Race med NM i aquabike offshore och EM i
offshore 3A, 3B, 3C och 3X.
• Roslagsloppet med VM i offshore 3C
• Nynäs Offshore Race med NM I offshoreklasserna
• Saltsjöloppet
• Uppsala Offshore Race
I Smögen är det inte RM/SM för offshore 3A, 3B, 3C och 3X och i
Roslagsloppet är det inte RM/SM för offshore 3C.

Svenska Racerbåtförbundet | Box 11016, 100 61 Stockholm | Besök: Skansbrogatan 7, Stockholm
08-699 65 46 | info@svera.org | www.svera.org | Org.nr: 802005-4444 | BG: 784-2479

Svenska Racerbåtförbundet
SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION
att

fastställa SM-tävlingarna med följande offshoretävlingar för aquabike
offshore: SM-veckan, Oskarshamn (2 tävlingar), Smögen Offshore Race
(2 tävlingar), Karlstad, Roslagsloppet och Nynäshamn (1 tävling).

att

resultaten i det nordiska mästerskapet i Smögen för aquabike offshore ska
tillgodoräknas i SM-tabellen.

att

följande klasser har SM-status om övriga SM-regler uppfylls: offshore V60,
offshore K, offshore 3B, offshore 3C och offshore 3X samt aquabike offshore
GP1 och aquabike offshore GP3.
följande fem klasser har RM-status om övriga regler uppfylls: offshore 3A,
offshore V150, offshore V750, offshore W150 och offshore UL.

att

§13

Midterm-meeting
Styrelsen diskuterade vilka frågor vi vill skicka med de internationella
representanterna.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
uppdra till Jamie att förmedla de punkter som önskas ta upp på midtermmeeting till de internationella representanterna.
att
Jonas åker på P750-workinggroup mötet i samband med midterm-meeting i
Amsterdam.

§14

Sverigedagarna/Skärgårdsmässan
Idrottens Dag i Hagaparken är nerlagt och vi förbundet skulle behöva en plats där de
når målgruppen barn och ungdomar. Upplägget med Sverigedagarna presenterades
för styrelsen.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
uppdra till ungdomskommittén att titta närmare på denna festival.

§15

Nya föreningar
Förbundsstyrelsen beslutar
att
uppta X Offshore Race Club som medlemmar i förbundet.

Diskussionspunkter
§16
Verksamhetsplan och utvecklingsplanen - hur når vi målen?
Denna punkt bordlägges till ett möte efter styrelseutbildningen som är den 27 april
2018.
§17

Nästa möte
Nästa möte är ett telefonmöte den 3 april 2018 klockan 19.00 och därefter en
styrelseutbildning följt av ett styrelsemöte fredag den 27 april 2018 på Bosön.
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§18

Övriga frågor
Representation vid Växjö Vattenskoterklubbs årsmöte den 27 mars 2018
Tommy Jacobsson representerar förbundet på Växjö Vattenskoterklubbs årsmöte.
International Ordinary Event – licenser
En diskussion kring huruvida internationella licenser behövs för de svenska förarna
vid ett international ordinary event i Sverige fördes.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
nationella licenser för aquabike gäller även för internationella tävlingar i
Sverige under 2018.
att
på ett telefonmöte den 3 april diskutera hur vi gör för offshore- och
rundbaneklasserna.

§19

Mötet avslutas
Jonas tackar för ett bra genomfört möte och avslutar mötet.

Jonas Gustafsson, mötesordförande

Jamie Spörndli, mötessekreterare

Annika Wrenkler, justerare
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