Svenska Racerbåtförbundet
SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION
Protokoll för styrelsemöte 5 (2018-04-27)
Närvarande: Annika Wrenkler, Jeanne Céwe, Johan Johansson, Johan Österberg, Jonas Gustafsson,
Josefin Due-Boje, Oskar Samuelsson, Roland Edin och Tommy Jacobsson samt tjänsteman Jamie
Spörndli.
Anmält förhinder: Camilla Coleman
§1

Mötet öppnas
Roland Edin öppnar mötet.

§2

Val av sekreterare
Jamie Spörndli väljs till sekreterare för mötet.

§3

Val av person jämte ordförande att justera protokollet
Jonas Gustafson väljs att justera protokollet jämte ordförande.

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med följande punkter:
• Växjö Vattenskoterklubb
• Regelboken

§5

Föregående protokoll och to do listan
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. På to-do-listan ströks:
incidentrapporter aquabike.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
uppdra till Jamie att titta på en uppdelning av to-do-listan – beslut att verkställa
och kom ihåg för framtiden.
att
uppdra till Jamie att se om andra förbund har uppdragsbeskrivningar för sina
internationella representanter.

Rapporter att läsa innan styrelsemötet, endast frågor om rapporterna tas upp på mötet
§6
Ekonomi
Jamie och Annika träffar Anders Stark den 7 maj för att reda ut vissa frågor angående de
olika budgetposterna.
§7

Kommittérapporter
Aquabikekommittén:
• osäkert vad gäller tävlingsorganisationer för säsongens tävling.
• Tommy deltog på Växjö Vattenskoterklubbs årsmöte i slutet på mars. Växjö
Vattenskoterklubb är mitt uppe i en strid med länsstyrelsen där länsstyrelsen nu
beslutat att vattenskotrar är förbjudna i ett visst område, ett beslut som särskiljer
vattenskoter och fritidsbåt.
• Tommy deltog på Örebro Kumla Jetracing Club där det har skett ett skifte i styrelsen.
• Rescueutbildningen i Kumla är inställd.
• Den 12-13 maj är det träningsläger i Kumla.
• Kommittémöte var den 19 mars där de sista ändringarna i regelboken fastslogs.
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•

Börja-tävla-guiden har uppdaterats och layouten har förändrats.

Ungdomskommittén: kommer att ställa ut på Sverigedagarna ute på Djurgården i
maj 2018.
Offshorekommittén: två dispenser har kommit in om åldersdispenser för yngre
navigatör, båda har avslagits. Ett V60-möte har hållits där deltagarna var mycket
upprörda kring definitionen av skrov i klassen. En fråga från Irland har kommit om vi
är intresserade av att ansvara för en del av ett distansrekord-försök.
Rundbanekommittén: overallfrågan är fortfarande inte löst och svaret från UIM är
inte tillfredsställande. Frågan kommer att drivas vidare.
Tekniska kommittén: inmätning av cockpits pågår.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
uppdra till Jamie att se vilket stöd vi kan få från RF:s juridiska och
intressepolitiska avdelningen för att överklaga länsstyrelsens beslut
angående vattenskoterförbud i Helgasjön, Växjö.
§8

Kanslirapport (JS)
Försäkringsmöte SVEMO
Närvarande var Jamie, Lars Ekstedt (GS flygsport) och Per Westling (GS SVEMO).
Försäkringsmötet visade sig bli ett möte där så mycket mer diskuterades; bl.a. SVEMO:s
utbildningssystem. Vi har så många liknande utmaningar och möjligheter att vi borde
samarbeta mer, försäkringsfrågan är ett steg i rätt riktning.
Kompetensutvecklingsnätverk GS
Jamie har varit på ett första möte med GS-nätverket som kommer vara fyra träffar under ett
år. Första träffen var mycket fokus på personalfrågor och samarbetet mellan styrelse och
kansli samt samarbete mellan GS och ordförande.
Idrottslyftsmöte – Jamie, Josefine och Annika
Josefine, Jamie och Annika träffades en eftermiddag och gick igenom Idrottslyftet och
utvecklingsplanen som vi ska arbeta efter. Ett möte där vi fann många kopplingar till
ekonomiarbetet som kommer påbörjas i början på maj.
Möte om SM-veckan 2019 i Malmö
I början på april var det dags att ha ett första möte om SM-veckan i Malmö 2019. Jamie
presenterade samma upplägg som var tänkt från början i Helsingborg, att delta med alla tre
discipliner. Besked om deltagande förväntas komma sensommar/tidig höst.
Föreningsutvecklingsprojektet:
Josefine har påbörjat ett arbete med att göra mallar, bl.a. mallar för styrelseprotokoll,
verksamhetsberättelse och balansräkning. Detta är tänkt att våra föreningar ska få tillgång
till för att underlätta inför årsmöten och styrelsemöten.
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Josefine ska fortsätta med kontakten ihop med Jennifer och Stockholmsidrotten och så snart
som möjligt börja planera för utvecklingsträffar ihop med våra föreningar i Stockholm.
Tanken är även att kontakta andra distriktsförbund för att göra likadant hos alla våra
föreningar.
Josefine har även tagit kontakt med Skåneidrotten som är i fullgång att hjälpa Michel Svahn
att starta upp en aquabikeförening i Ängelholm.

§9

Övriga rapporter
Midterm meeting
Jonas Gustafson rapporterar från P750-working-group mötet i Amsterdam.
SF-dialog
Jonas och Jamie har medverkat på ett möte med RF och andra i vad RF kallar SF-dialoger.
Del av mötet var information från RF kring enklare frågor likt Bosön, varumärkesarbete,
idrottens särart och liknande. Men de fanns tre större huvudpunkter:
• Typ av medlemskap i RF, ska vi ha två typer av medlemskap? Ett där du är medlem,
men inte får ta del av vissa ekonomiska stöd och ett fullt medlemskap?
• Vad är idrott i RF-sammanhanget?
• Ekonomiska stödformer: medlemskap behöver inte vara samma sak som ekonomiskt
stöd (inte beslutat, men tankarna går åt det hållet). Utredningen är inne på tre
stödformer: organisationsstöd, verksamhetsstöd och projektstöd.
Detta är ett pågående arbete och det väntas finnas ett förslag som kommer diskuteras på
Riksidrottsforum i höst. Hur detta förslag kommer att se ut kan vi bara gissa men vi är med
och pratar med RF och andra SF i frågan. Detta kommer vara en av huvudpunkterna på RIF,
viktigt att vi är med och deltar.
Utbildning
Jonas medverkade vid A2 utbildningshelgen 14-15 april. Kursen hölls av Pillan Ingvarsson
och genomfördes på idrottens hus i Stockholm. Det var totalt 7 deltagare.
Efter kursen godkändes samtliga deltagare, Anders Torbiörn nu har en R1-licens, övriga
deltagare har en A2-licens.
Övriga utbildningar som arrangerats
B3-utbildning – Sweden Boat Racing Club (8 deltagare)
B2-utbildning – Sweden Boat Racing Club (13 deltagare)
B3-utbildning – Sportbåtsklubben (10 deltagare)

Antidopingprogram
Annika, Jamie och Josefine deltog i RF:s processdag för antidoping. Det var mycket lärorikt
och vi fick en bra grund till vårt antidopingprogram som ska tas fram. Det utkast på vårt
antidopingprogram vi skickat till RF på remiss fick godkänt, nu saknas bara en handlingsplan.
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WADA, ändring av förbjudna substanser
I 2017 års utgåva av förbjudna substanser från WADA fanns alkohol med för oss under UIM.
I 2018 års utgåva ser jag att detta är borttaget. Efter kontakt med Jessica Samuelsson på
Svensk Antidoping har vi fått svar på varför WADA gjort denna förändring:
Substances Prohibited in Particular Sports
ALCOHOL
After careful consideration and extensive consultation, Alcohol was excluded from the
Prohibited List. The intent of this change is not to compromise the integrity or safety of any
sport where alcohol use is a concern, but rather to endorse a different means of enforcing
bans on alcohol use in these sports. The four International Federations (IF) affected by this
change have been alerted sufficiently in advance in order to amend their rules and to put in
place protocols to test for alcohol use and appropriately sanction athletes who do not abide
by the rules of their sport. Control of the process will allow IF more flexibility in applying rules
or thresholds as they see fit. The National Anti-Doping Organizations are no longer obliged
to conduct tests but may assist IF and National Federations where appropriate.
Dock täcker vi ändå alkoholbruk vid tävling i regelboken.

Beslutspunkter
§10
Föreningsärenden
Föreningsutvecklingsprojektet
Föreningsutvecklingsprojektet diskuterades och strategin för projektet omarbetas. Mallar
för årsmöten och styrelsearbete har tagits fram av Josefine.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
Josefine Forslund i samråd med Jennifer på Stockholmsidrotten äger projektet och
Camilla får delta i den mån hon kan.
att
hela nästa möte kommer att ägnas åt föreningsprojektet och den kommande
genomlysningen.

Ny genomlysning innan sommaren
Jamie informerar om att en ny genomlysning av våra föreningar kommer att genomföras
innan sommaren. Samtliga föreningar är informerade.
Föreningsansökningar och -utträden
Två nya föreningar har blivit beviljade medlemskap i förbundet. ¨
Att ta till protokollet
att
Lidköpings Jetracing Club och X Offshore Racing Club är nya medlemmar i
förbundet.
att
Båstad Båt och Segelsällskap inte längre är medlemmar i förbundet.

§11

Uppdrag till räddningsteamet – alkotester (AW och JS)
Frågan hänskjuts till AU-mötet den 2 maj.
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§12

Cardskipper – skjuta upp till nästa möte.
Frågan hänskjuts till AU-mötet den 2 maj.

Diskussionspunkter
§13
Verksamhetsplan och utvecklingsplanen - hur når vi målen?
Frågan hänskjuts till nästa styrelsemöte.
§14

Nästa möte
Nästa möte är den 16 maj 2018.

§15

Övriga frågor
De två övriga frågorna hänskjuts till AU-mötet den 2 maj. Synpunkter på regelboken
skickas skriftligt till Jamie senast tisdag 1 maj.

§16

Mötet avslutas
Roland Edin avslutar mötet.

Roland Edin, mötesordförande

Jamie Spörndli, mötessekreterare

Jonas Gustafson, justerare
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