Svenska Racerbåtförbundet
SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION
Protokoll till styrelsemöte 7 (2018-06-07)
Närvarande: Annika Wrenkler, Johan Österberg, Jonas Gustafsson, Josefin Due-Boje, Oskar
Samuelsson, Roland Edin och Tommy Jacobsson (§1-14) samt tjänsteman Jamie Spörndli (§1-14) och
Åke Österberg från valberedningen.
Frånvarande: Camilla Coleman, Jeanne Céwe och Johan Johansson.
§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 Gustafsson väljs att jämte ordförande att justera protokollet.

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med följande övriga frågor:
- Brev om V60-regler

§5

Föregående protokoll och to do listan
Föregående protokoll lades till handlingarna. To do listan gicks igenom.

§6

Rapporter
Ekonomi
Ekonomin ser bra ut men det är fortfarande så att vi har ett minusresultat, men enligt
budget. Vi har ett antal avräkningskonton för olika ändamål där det ligger orörda pengar
som skulle kunna användas för de bestämda ändamålen.
Annika informerar om att vi har fått underlaget för kommande återrapport för SF-stöd och
för vilka typer av ekonomiska stöd vi kan söka för kommande verksamhetsår.

§7

Kommittérapporter
Aquabikekommittén
1. Kommande tävlingar, status på dessa:
SM-veckan inställd
Planeras en tredje SM-deltävling augusti, arrangör/plats TBA ev Ängelhlom
I helgen har vi fått två världsmästare och en brons-medaljör.
2. Kommande övriga aktiviteter/event (utbildningar, kurser, uppvisningar, mässor,
rekrytering, prova på, övrig marknadsföring etc.), status på dessa: Kumla kör Prova-På 6
juni, större träning i Lidköping 3 juni, funktionärsutbildning sker i samband med denna
träning.
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3. Resultat, nationella och internationella, kort info: Framgångar 1:a VM-deltävlingen i
Italien; Ladies Ski Gp1; E-M Örtendahl 2:a, Sofie Borgström 4:a Jonna Borgström 12:a,
sittmaskiner GP1 Lars Åkerblom 4:a, Johan Johansson 5:a – Bra kört av samtliga, Jonna
tillbaks efter armskada, kommer att avancera i tabellen när musklerna kommer tillbaks!
4. Säkerhet, ev. olyckstillbud, förebyggande åtgärder o dyl.: Inget att rapportera
5. Ungdomsverksamhet, vad händer: Se P.2
6. Mediabevakning, övrig PR – vad har vi uppnått: uppmärksamhet (negativ/positiv?)
angående förbud i Växjö samt avslag länsstyrelse SM-veckan.
7. Möten inom gruppen, kort info (bifoga gärna ev protokoll): Vi löser det mesta via
mailkorrespondens
8. Frågor/ärenden där beslut/godkännande önskas av styrelsen, underlag för att
styrelsens skall kunna fatta beslut skall bifogas, helst skall också förslag till beslut finnas:
Inget att rapportera
9. Att göra lista:
A) säkerställa tävlingsorganisation för årets tävlingar, hitta förutsättningar för nya
funktionärskurser!
B) Fortsatt dialog inom kommittén att utveckla sporten
C) Tävlingskalender 2018, bevaka Länsstyrelsernas behandling av tillstånd och förbud
D) Arbeta för en enklare/billigare licens för motionsförare, och förenklingar att arrangera
tävlingar

Offshorekommittén
Vi har behandlat en dispens rörande röda siffror och en dispens rörande längd SM-tävling
Nynäs.
Avslag på alla ålders dispenser, ok på något kortare längd SM Nynäs.
Övriga frågor som kommit in är hjälmar på mästerskap, där det beslutades att vi ska följa
UIM regelverk.
En annan fråga som kommit in är en äldre rullstolsbunden man som vill åka stor båt, han har
tävlat på 60-70 talet i bl.a. Paris rundbana. Han ville köpa en Cougar katta från USA, men
den klassade inte in någon stans, inte ens i Classic. Nu tittar han på V750 eller UL för att
hitta en båt som passar reglerna. han har således inte köpt någon båt. Eftersom paradport
är upplöst, så måste ju vi hantera detta. Och där har jag sagt att vi måste få återkomma i
den frågan (förlamad, sitter i rullstol, begränsad sim-möjlighet).

Rundbanekommittén
Overallfrågan har löst sig för i år: regeln drogs tillbaka från UIM.
Tekniska kommittén
Inget att rapportera.
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Ungdomskommittén
Sverigedagarna - mässa i Wasahamnen.
Fredag-Söndag 25-27/5
Fantastiskt väder alla tre dagar.
Många turister och pensionärer.
Vi hamnade mot Gröna Lund medan ungdomsytorna var placerade vid Junibacken. Det hade
varit bättre att ställa ut vid Junibacken.
Några skrev upp sig som vi kommer återkoppla till.
Många människor passerade och har sett oss.
Nu hoppas vi på att någon intressent kommer och provar i höst.
Är positiva till att ställa ut nästa år igen.

Förbundsstyrelsen beslutar
att
avslå den dispensansökan som har inkommit gällande att få tillgodoräkna SM
poäng trots röda siffror.
att
ge Nynäs Offshore Race dispens att ha banlängd enligt EM-reglementet för både
NM- och SM-tävlingarna.

§8

Kanslirapport (JS)
Den här kanslirapporten innehåller inte så många speciella händelser som det brukar, ”det
dagliga arbetet” är det som har tagit den största delen av vår arbetstid.
Uppföljning genomlysning
Genomlysningen är igång, det har varit otydligt vilka föreningar det egentligen är som skulle
genomlysas. Det har kommit olika information från olika ställen. Men nu är den igång och
alla föreningar är väl medvetna om att de ska skicka in sina handlingar!
Cardskipper
Josefine har haft ett start-up möte med Cardskipper och lite smått börjat planera för
säsongen 2019. Förslagsvis lanserar vi appen efter sista tävlingen i Sverige (mitten på
oktober) men då måste vi innan dess ha beslutat hur vi vill att våra licenstyper ska se ut.
Förbundsmöte 2018
Josefine har börjat titta på olika lokaler. Tanken från början var att ha mötet i Folksams
lokaler och Idrottens Hus och sedan ha middag på andra sidan gatan på Clarion Hotel
Stockholm, middagen på hotellet visade sig vara väldigt dyrt. Nu undersöks andra alternativ.
Tips mottages gärna. Flera offertförfrågningar har skickats ut.
Telefoni
Vi har idag genom RF avtal med Telia för all telefoni. Det har varit ganska dyrt och mycket
driftstörningar. Avtalet har nu löpt ut och RF har tittat på att byta till Tele2. Det kommer bli
billigare för oss och förhoppningsvis mindre driftstörningar. Målet är att avtal mellan RF och
Tele2 skrivs innan junimånads utgång och sedan skrivs nya avtal med oss och 1 november
ska det vara operativt igång. Telefonnummer kommer fortsatt vara desamma.
En separat rapport om föreningsutvecklingsprojektet har skickats ut.
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§9

Övriga rapporter
Rapport från möte med räddningsteamet
Jamie Spörndli, Jonas Gustafsson och Annika Wrenkler hade möte med Pernilla Ingvarsson
och Hassan Zubier från Sweden Powerboat Rescue Team. Mötet gick ut på att definiera ett
uppdrag för räddningsteamet – innan, under och efter säsongen. Det diskuterades även hur
den ekonomiska administrationen ska skötas framöver.

Rapport från Classic Offshore Summer Meet
Jamie och Jonas deltog på Classic Offshore Summer Meet där de fick möjligheten att berätta
lite om varför de var på plats. Ett fyrtiotal båtar deltog i evenemanget, åldrarna varierade
mellan 20-80 år. Det var mycket folk på plats för att se starten/uppvisningen i Herräng.
Jamie och Jonas delade ut en enkät med frågor som gav oss svar på bland annat varför de
kör Classic Offshore. Svaren i enkäten kan sammanfattas med tre ord: roligt, enkelt och
billigt.
Förtjänsttecknet i brons som tilldelats Arne Jansson 2017 delades ut under förarmötet.

Rapport föreningsutveckling
Kansliet har lämnat en skriftlig rapport kring arbetet med föreningsutveckling som
diskuterades och gicks igenom.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
använda max 50 000 kr av Idrottslyftets förbundsutvecklingspengar till en pilot
utvecklingsträff för föreningarna i Stockholm.

Beslutspunkter
§10
GDPR
Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft den 25 maj och styrelsen behöver
utse ansvariga för personuppgiftshanteringen.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
delegera ansvaret för arbetet med personuppgiftshanteringen till förbundets
generalsekreterare.
att
utse förbundets ordförande som arbetsgivarens dataskyddsombud gentemot de
anställda.
§11

Thundercatregler 2018
Vid mid-term meeting P750 Working-group-möte togs beslut om att köra med motsvarande
2016 års regler och homologering vid VM i Frankrike 2018. För att vi skall ha en möjlighet att
delta behöver vi köra med samma regler nationellt.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
P750 nationellt i Sverige körs med 2016 års regler och homologisering.

§12

Historieboken
Förbundsstyrelsen beslutar
att
uppdra till Jonas att hitta en layoutare till historieboken.
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att
§13

uppdra till Roland att ta in offerter för tryck av historieboken.

Upplägg förbundsmöte och jubileumsfirande 2018
Förbundsstyrelsen beslutar
att
förlägga förbundsmötet under en dag, den 1 december 2018.

Diskussionspunkter
§14
Båtracingmagasinet och mässor
En diskussion kring marknadsföring generellt fördes men även särskilda diskussioner kring
båtracingmagasinet och mässor.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
uppdra till Jamie att undersöka hur Svenska Bilsportförbundets samarbete med
biltidningen (liknande Sweboats medlemstidning) ser ut.
§15

Mötesplan framöver
Nästa möte blir ett telefonmöte den 4 juli 2018 klockan 18.00.

§17

Övriga frågor
V60-regler
Förbundsstyrelsen har fått en skrivelse med namnunderskrifter där förbundsstyrelsen
uppmanas att ta bort den hänvisning till UIM-regel 502.03 tas bort ur V60-reglementet då
denna regel anses ha tillkommit på felaktigt sätt. Denna typ av regeländringar ska behandlas
på ett förbundsmöte som en motion/proposition .
Förbundsstyrelsen beslutade
att
upphäva det beslut som togs 2018-03-14, Protokoll Styrelsemöte 3, §12, femte att
satsen.

§18

Mötet avslutas
Roland avslutar mötet.

Roland Edin, mötesordförande

Jamie Spörndli, mötessekreterare

Jonas Gustafson, justerare
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