Svenska Racerbåtförbundet
SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION

Protokoll till styrelsemöte 6 (2018-05-16)
Kallade: Annika Wrenkler, Jeanne Céwe, Johan Johansson, Johan Österberg, Jonas
Gustafsson, Josefin Due-Boje, Oskar Samuelsson, Roland Edin och Tommy Jacobsson samt
tjänsteman Jamie Spörndli.
Förutom styrelsen och generalsekreterare kallas även Camilla Coleman.
§1

Mötet öppnas
Roland Edin öppnar mötet.

§2

Val av sekreterare
Jamie Spörndli väljs till sekreterare.

§3

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

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med en övrig fråga.

§5

Föregående protokoll och to do listan
Föregående protokoll läggs till handlingarna och to do listan gicks igenom, inga
punkter kan strykas.

Rapporter att läsa innan styrelsemötet, endast frågor om rapporterna tas upp på mötet
§6
Ekonomi
Annika Wrenkler rapporterar från mötet med Anders Stark och Jamie. Budgeten är
nu förtydligad och arbetet med att matcha formen för nuvarande resultat- och
balansräkning.
Ett litet problem som Annika uppmärksammat är att vårt brutna räkenskapsår som
inte synkroniserar med utbetalningarna av SF-stöd och andra bidrag.
En reviderad budget presenteras och en prognos på det reviderade budgeten.
§7

Kommittérapporter
Offshorekommittén
Dispensansökan: Offshorekommittén har fått in en dispensansökan där Rikard
Ingvarsson vill tävla i Kalkstrand, Finland under det år han är debutant.
Offshorekommittén yrkar avslag på dispensen med följande utlåtande: förare som
aldrig har tävlat och som åker med röda siffror (= debutant) ska kontrolleras av
tävlingsledningen för godkännande/icke godkännanden efter tävling. Vårt nationella
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regelverk säger att förare som har åkt med röda siffror en säsong inte får tävla
utomlands/internationellt under den säsongen.
Flytväst: många frågor kring flytvästar har kommit in till kansliet och kommittén.
Både kansliet och kommittén hänvisar till reglerna och eget ansvar, förbundet
godkänner inte material.
Banlängder NM: frågan kring vilka banlängder som gäller vid nordiskt mästerskap
har varit otydligt. Styrelsen tog beslut kring detta per capsulam.
Paraidrott: en förfrågan har kommit angående möjlighet att få licens när man sitter i
rullstol och att dessutom få tävla internationellt. Jamie har hänvisat till regelboken
och godkännande från läkare samt ifyllande av hälsodeklaration inför licensansökan.
Jamie kollar med förbundsläkaren om hur vi bör ställa oss till frågor liknande denna
samt till SVEMO om de har någon erfarenhet av detta. Vi behöver mer information
hur vi ska jobba med denna fråga och öppna upp sporten för fler.
Ungdomskommittén
Närmaste aktivitet är Skärgårdsdagarna 25-27 maj 2018.
Aquabikekommittén
Örebro Kumla Jetracing Club arrangerade ett träningsläger med 30 deltagare varav 9
danska förare.
Rundbanekommittén
Diskussionerna kring overaller för öppna rundbanebåtar pågår. UIM har ändrat
reglerna men inte kunnat tala om hur man ska kontrollera kravet. Det är kort om tid
för de svenska förarna att hitta nya overaller då det inte finns så många leverantörer
som uppfyller den ISO-standard som krävs.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
avslå dispensansökan gällande Rikard Ingvarsson.
att
uppdra till Jamie att kontakta Parasportförbundet och rådfråga kring hur vi
ska hantera paraidrottare och hälsodeklarationer.
att
tillåta overaller i rundbaneklasser utan cockpit som uppfyller UIM-reglerna
från 2017 på nationella tävlingar under 2018. På nordiska mästerskap gäller
internationella regler.
Förbundsstyrelsen har tagit beslut per capsulam
att
banlängderna för nordiskt mästerskap är enligt EM-reglerna för
internationella klasser och enligt RM-/SM-regler för nationella klasser.
§8

Kanslirapport
Ungdomsläger och elitläger
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Två lyckade läger men många positiva kommentarer efteråt. Vi är mycket
tacksamma för hjälpen vi fick från Stockholmsidrotten så att ungdomslägret ens
kunde bli av. RF elit skötte elitlägret alldeles utmärkt. Många av deltagarna ser gärna
återkommande läger men framförallt även återkommande träningstillfällen, inte
nödvändigtvis med båt/aquabike.
Turtletest
Turtletest arrangerades i samband med lägrena. 26 deltagare genomförde godkända
turtletest. Detta är någonting vi behöver strukturera upp, framförallt för nybörjarnas
skull. Nya bälten behöver köpas in till turtlen för att passa HANS-skydden. Även
riktiga lås till luckorna behöver fixas.
Växjö vattenskoterklubb
Växjö Vattenskoterklubb har på egen hand fått ihop finansiering för överklagan av
Länsstyrelsens beslut genom medlemmar, samarbetspartners och återförsäljare.
Miljöjuristen Maria Werner har skrivit ett första PM där hon ser ifall det är möjligt
att överklaga och att ärendet inte är för likt ärendet i Toftaholm. Juristens slutsats är
att de inte är för lika och en överklagan bör ske. Slutsatsen är: ”Skulle
diskrimineringsargumenten framföras till Regeringen, tillsammans med flertalet
”tunga” överklagande parter, skulle sannolikheten öka markant för att Regeringen
gör en ordentlig prövning av saken och inte enbart hänvisar till naturvärdena.”
Maria har nu fått i uppdrag att skriva den formella överklagan och de har fått
kontaktuppgifter till både sakkunnig på Sweboat men också Jetskiparts och Nordic
Powersports AB - ett företag i Norrköping som gjort ett jättejobb inom dessa frågor.

Kompetensnätverk för generalsekreterare
Jamie har varit på den andra träffen för generalsekreterare inom idrotten. Fokus
denna gång låg på kompetens och kompetensutveckling samt på vad framtiden
kommer att kräva för kompetenser.
Föreningar
Ängelholms Jetski Klubb med Michel Svahn har nu bildats. De inväntar
organisationsnummer innan de kan skicka in ansökan till oss. En kvinna från
Östersund som vill börja köra vattenskoter har hört av sig och visat intresse för att
skaka liv i den gamla föreningen Jämtland Vattensport, ingenting klart ännu.

Förbundsstyrelsen beslutar
att
ställa sig som medpart i Växjö Vattenskoterklubbs överklagan mot
Länsstyrelsen.
§9

Övriga rapporter
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SM-veckan: Länsstyrelsen har skickat en informell upplysning om att vi inte kommer
få dispens från artskyddsförordningen för SM-tävlingarna i samband med SM-veckan
i Helsingborg. Helsingborgs Stad kommer att överklaga när det formella beslutet
kommer.

Beslutspunkter
§10
Beslut från AU-mötet att ta till protokollet
AU beslutade 2018-05-02
att
hyra RIB-båt från Seacat till räddningsteamet och offshoretävlingarna.
att
uppmana alla tävlingsarrangörer att genomföra så många alkotester som
möjligt.
att
uppdra till Jonas att prata med Johan de Bourg om fortsatt arbete med
utbildningsfilmen.
att
uppdra till Jamie att undersöka vidare om Trygg-Hansa kan erbjuda
ansvarsförsäkring till utländska deltagare vid mästerskapstävlingar.
att
uppdra till Jamie att prata med Smedjebackens Båtklubb om deras
ansökan om medlemskap.
att
avslå dispensansökan om icke-godkända hjälmar från ungdomskommittén
med hänvisning till att Svenska Racerbåtförbundet inte kan ändra regler för
international ordinary events utan där är det UIM:s regler som gäller.
§11

Cardskipper
Förbundsstyrelsen beslutar
att
börja använda Cardskipper säsongen 2019 och samtidigt se över våra olika
licenstyper.

§12

Föreningsutveckling
Föreningsutveckling diskuteras och Jonas presenterar ett förslag på upplägg.
Smedjebackens Båtklubb har ansökt om medlemskap i förbundet.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
uppdra till Jamie att ringa samtliga ordförande i anslutna föreningar för att
prata om syftet med genomlysningen och sportens framtid.
att
uppdra till kansliet att varannan vecka skicka en rapport till styrelsen om hur
arbetet med föreningsutveckling går.
att
uppta Smedjebackens Båtklubb som medlemmar i förbundet.

§13

Övriga frågor
Dispensansökan Suzuki motor
En dispensansökan har kommit in gällande att få köra GT30 med en Suzuki motor
som inte är homologerad.
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Förbundsstyrelsen beslutar
att
godkänna dispensen för Grisslinge Racet 19 maj 2018 under förutsättning
att föraren kör enligt debutantregler, får inte köra om SM-poäng
eller placering i tävlingen. Roland meddelar föraren.
§14

Nästa möte
Nästa möte är 7 juni, 29 augusti, 26 september, 17 oktober och 7 november 2018.

§15

Mötet avslutas
Roland avslutar mötet och tackar för ett bra möte.

Roland Edin, mötesordförande

Jamie Spörndli, mötessekreterare

Jonas Gustafson, justerare
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