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FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Fastställande av röstlängd på grundval av den utav styrelsen upprättade röstlängden.
Val av mötesordförande.
Val av protokollssekreterare.
Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll.
Val av rösträknare.
Fråga om kallelse till mötet har skett i den ordning 3 kap. 1 § föreskriver.
Fastställande av föredragningslista för mötet.
Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning.
Revisorernas berättelser.
Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
Styrelsens förslag samt inkomna motioner.
Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande
verksamhetsår.
Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år (väljs jämna år).
Val av vice ordförande för en tid av två år. (Väljs ojämna år)
Val av skattmästare för en tid av två år. (Väljs ojämna år)
Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
Val av halva antalet suppleanter för en tid av två år.
Val av ordförande i disciplinnämnden tillika ordförande i besvärsnämnden för en tid av ett år.
Val av halva antalet övriga ledamöter i disciplinnämnden tillika ledamöter i besvärsnämnden för
en tid av två år.
Beslut om att på ett år utse en revisor med personlig ersättare eller ett revisionsbolag och en
lekmannarevisor, med uppgift att granska räkenskaper, förvaltning och följa upp beslut.
Val av ordförande (på två år) och halva antalet övriga ledamöter (på två år) i valberedningen.
Anta officiellt kungörelseorgan
Övriga frågor

Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan väsentlig betydelse för förbundet får inte fattas om
den inte finns med i kallelsen till mötet.
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RÖSTLÄNGD (UPPRÄTTAD 2022-10-01)
Rösterna förutsätter att föreningen har lämnat in handlingar enligt Svenska Racerbåtförbundets stadgar 3 kap, §4. Röstlängden ser annorlunda ut mot
tidigare år då det inte funnits några tävlingar eller licenser inom förbundet under verksamhetsåret då verksamheten flyttats till Svemo. Precis som vid
förbundsmötet 2021 så har förbundsstyrelsen följt stadgarna 3 kap, §4 vid upprättande av röstlängden.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2021–2022

ÅRSREDOVISNING

Svenska Racerbåtförbundet
Organisationsnummer 802005-4444

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-10-01--2022-09-30

Styrelsen avger följande årsredovisning

Innehåll

Sida

Förvaltningsberättelse

2-3

Resultaträkning

4

Balansräkning

5

Noter

6-7

Styrelsens och revisorns påteckning
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Om inte annat anges, redovisas alla belopp i SEK
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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Svenska Racerbåtförbundet (förbundet) har till ändamål att främja och administrera motorsport på vatten i Sverige på ett
sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé samt att företräda denna idrott i utlandet.
Förbundet ansvarar för och fastställer tävlingsregler för nationella tävlingar.
Förbundet ska främja motorsport på vatten, både för unga och gamla, bredd och elit såväl nationellt som internationellt.
Förbundet ska också vara en nytta för samhället, vara en aktiv del av svensk idrott och i internationella förbundet.
Folkhälsa, fairplay, sjösäkerhet och miljöhänsyn är viktiga områden där förbundet ska verka.
Förbundet är en politiskt och religiöst oberoende allmännyttig och demokratisk ideell organisation som aktivt ska arbeta
mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot rasism och varje annan form av diskriminering och våld
såväl på som utanför idrottsarenan.
Förbundets resultat för perioden 1 oktober 2021 - 30 september 2022 visar på ett underskott om 37 621 kr. Underskottet
beror främst på att förbundet inte har haft någon direkt verksamhet förutom kostnader för ett förbundsmöte.
Särskilda händelser under perioden
Förändrad organisering
Efter beslut på förbundsmötet i december 2019 om att verka för ett samgående med Svenska Motorsportförbundet, Svemo
(tidigare Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet) verkställdes beslutet 1 april 2021.
I och med samgåendet med Svemo finns det ingen idrottslig verksamhet kvar i förbundet. Verksamheten och
medlemsföreningarna har mottagits väl i Svemo.
Förbundsstyrelsen har bestått av en ordförande, sex ordinarie ledamöter och två suppleanter fram till 5 maj 2022, därefter
fem ordinarie ledamöter efter att en person blivit befriad från sitt uppdrag på grund av personliga skäl. Förbundskansliet
har inte haft någon anställd personal.

Flerårsöversikt
Bidrag
Nettoomsättning
Årets resultat
Eget Kapital
Soliditet %
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2021-10-01
2022-09-30
0
0
-37 621
1 681 631
82

2020-10-01
2021-09-30
709 822
34 739
566 659
1 719 252
79

2019-10-01
2020-09-30
1 318 935
217 178
231 725
1 152 594
61

2018-10-01
2019-09-30
1 076 000
745 355
24 361
920 868
61

Förändring av eget kapital
Ingående balans
Årets resultat
Utgående balans

Balanserat
kapital

Ändamåls
bestämt

Totalt
eget kapital

1 719 252

-1 719 252

-37 621

37 621

1 681 631

-1 681 631

Förslag till disposition
Till årsmötes förfogande står följande
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa
Styrelsen föreslår att de fria medlen överförs i ny räkning

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till
efterföjande resultat- och balansräkning med tillhörande noter
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1 719 252
-37 621
1 681 631

RESULTATRÄKNING

NOT

2021-10-01

2020-10-01

2022-09-30

2021-09-30

12 000

35 250

1
Föreningens Intäkter
Medlemsavgift
Bidrag

2

0

709 822

Nettoomsättning

3

23 450

34 739

Övriga föreningsintäkter

4

Summa intäkter

2 627
35 450

782 438

-2 354

-3 471

-67 202

-109 489

0

-94 237

0

-8 582

Kostnader
Föreningskostnader

5

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Förlust avyttring av maskiner och inventarier
Summa kostnader
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-3 504
-73 060

-215 779

-37 610

566 659

Ränteintäkter och liknande poster

-11

0

Summa finansiella kostnader

-11

0

-37 621

566 659

Verksamhetens resultat
Resultat från finansiella investeringar

Årets resultat
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BALANSRÄKNING

NOT

2022-09-30

2021-09-30

0

3 504

0

3 504

0

3 504

0

3 635

3 213

36 822

1
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

Summa anläggningstillgångar
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Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

40 457
Kassa och bank

2 057 213

2 124 340

2 057 213

2 124 340

Summa omsättningstillgångar

2 060 426

2 164 797

SUMMA TILLGÅNGAR

2 060 426

2 168 301

1 719 252

1 152 594

-37 621

566 659

1 681 631

1 719 252

0

3 888

378 795

436 448

0

8 713

378 795

449 049

2 060 426

2 168 301

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (Noter)

Not 1

Redovisnings-och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Avskrivningar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar
enligt plan. Anskaffningsvärdet har minskats med eventuella bidrag som erhållits. Avskrivning görs systematiskt
över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider.

Kontorsinventarier
Maskiner av olika slag

5 år
5 år

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital i förehållande till balansomslutningen.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Idrottsföreningen.

Upplysningar till resultaträkningen

Not 2

Offentligrättsliga och övriga bidrag

Bidrag:

2021/2022

2020/2021

Staliga bidrag (RF bidrag)

0

642 480

Övriga bidrag

0

67 342

Summa

0

709 822

2021/2022

2020/2021

Idrottsverksamhetens intäkter

23 450

34 739

Summa

23 450

34 739

Not 3

Nettoomsättning

Nettoomsättningen fördelas sig enligt följande:
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Not 4

Övriga Intäkter

2021/2022

2020/2021

Övriga försäljnings-, administrativa intäkter

0

2 627

Summa

0

2 627

Övriga intäkter

Not 5

Upplysning om föreningskostnader

2021/2022

2020/2021

Idrottsverksamhetens kostnader

2 354

3 471

Summa

2 354

3 471

2021/2022

2020/2021

0

0,5

Not 6

Medelantalet Anställda

Medelantalet anställda
Kvinnor

Not 7

Inventarier
2021/2022

Ingående anskaffningsvärde

2020/2021

42 912

42 912

0

0

-42 912

0

0

42 912

-39 408

-30 825

39 408

0

Årets avskrivning

0

-8 582

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

0

-39 408

Bokfört värde

0

3 504

Årets investeringar
Årets utrangering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar enligt plan
Årets utrangering fordon
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Svenska Racerbåtförbundet
Organisationsnummer 802005-4444

Stockholm

2022-

Jonas Gustafson

Kari Fredheim

Anna-Karin Eriksson

Ordförande

Skattmästare

Ledamot

Lucas Hall
Ledamot

Revisorspåteckning

Stockholm

2022-

Min revisionsberättelse har lämnats

Anders Lindén
Av Svenska Racerbåtförbundet utsedd revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse
Svenska Racerbåtförbundet
Org nr 802005-4444
Jag har granskat årsredovisningen, bokföringen samt styrelsens förvaltning i Svenska
Racerbåtförbundet för räkenskapsåret 2021-10-01—2022-09-30. Det är styrelsen som har ansvaret
för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid
upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och
förvaltningen på grundval av min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innehåller att jag planerat och
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och
annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla
uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den
samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot har handlat i strid med årsredovisningslagen eller förbundets stadgar. Jag anser att
min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande
bild av förbundets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige, varför jag
tillstyrker
att

resultaträkningen och balansräkningen fastställs.

Styrelsens ledamöter har enligt min bedömning inte handlat i strid med förbundets stadgar, varför
jag tillstyrker
att

styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 8 november 2022

Anders Lindén
Av Svenska Racerbåtförbundet
utsedd revisor
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FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG
PROPOSITION 1 – UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET

Som en sista del i samgåendeprocessen förbereder förbundsstyrelsen nu en upplösning av
Svenska Racerbåtförbundet i sin nuvarande form och föreslår därför att förbundsmötet
beslutar om en upplösning av förbundet i detta skede. För att en upplösning ska kunna
genomföras måste beslut om upplösning av förbundet tas med minst 2/3 av antalet angivna
röster i två på varandra följande årsmöten hållna med minst sex månaders mellanrum.
Därmed kan beslut om en upplösning av förbundet definitivt tas först i juni 2023.
Förbundsstyrelsen föreslår att när förbundet upplöses förs ekonomiska och materiella
tillgångar över till Svenska Motorsportförbundet. I samband med ett definitivt beslut
behöver det finnas ett underlag till Svenska Motorsportförbundet om vad ekonomiska
tillgångar får användas till och under hur lång tidsperiod.
I och med att Svenska Racerbåtförbundet inte längre har någon idrottslig verksamhet
kommer en uteslutningsprocess ur Riksidrottsförbundet påbörjas innan årsskiftet 2022/2023
för att läggas fram som ett uteslutningsärende på Riksidrottsmötet i maj 2022
(Riksidrottsförbundets årsmöte). Då detta kan innebära negativ publicitet i media, ökad
administration och onödiga konflikter föreslår förbundsstyrelsen att vi själva begär utträde
från Riksidrottsförbundet per den 31 december 2022.
att

förbundsmötet 2022 beslutar om att upplösa förbundet i enlighet med 1 kap 10 § i
Svenska Racerbåtförbundets stadgar.

att

samtliga ekonomiska och materiella tillgångar förs över till Svenska
Motorsportförbundet (org 802002-3423) vid upplösning av förbundet för att vidare
användas till främjade och utveckling av Svenska Racerbåtförbundets tidigare
verksamhet (aquabike, offshore, rundbana och svävare).

att

begära utträde från Riksidrottsförbundet per den 31 december 2022.

att

utse en arbetsgrupp som leds av Jonas Gustafson som verkställer beslutet om
upplösning av förbundet.
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VERKSAMHETSINRIKTNING 2022-2023
Samgåendet med Svemo är verkställt och har gått bra hittills. Vi hoppas och tror att det ska fortsätta
göra det och att första beslutet om nedläggning tas vid förbundsmötet 2022. Förbundet kommer att
behöva lägga tid på nedläggningsprocessen även under kommande period.
Arbetsgruppen för upplösning av Svenska Racerbåtförbundet ska planera och förbereda för
avveckling av organisationen då den tidigare verksamheten lever vidare inom Svenska
Motorsportförbundet.
Förbundsstyrelsen ansvarar också för att säkerställa att förbundets historik tas till vara.

15

BUDGETFÖRSLAG 2022-2023

okt-dec 2022
Q4
SVERA
Årsavgifter föreningar
Middag med premiering
Totala intäkter
Förbundsmöte
IT-kostnader (domän svera.org)
Totala kostnader
RESULTAT Förbundsstyrelsen

kr
20 000 kr
20 000 kr
- 130 000 kr
- 750 kr
- 130 750 kr
- 110 750 kr

jan-mars 2023
Q1
13 000 kr
kr
13 000 kr
- kr
- kr
- kr
13 000 kr

april-juni 2023
Q2

juli-sept 2023
Q3
kr
kr
- kr
- kr
- kr
- kr
kr

Totalt
kr
kr
kr
- kr
- kr
- kr
kr

13 000 kr
20 000 kr
33 000 kr
- 130 000 kr
- 750 kr
- 130 750 kr
- 97 750 kr

Det sista extra förbundsmötet som kommer vara i juni 2023 kommer att finansieras genom pengar vi har fått från Riksidrottsförbundet för samgåendeprocessen.
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FÖRSLAG PÅ MEDLEMSAVGIFT
Förbundsstyrelsen föreslår att medlemsavgiften förblir oförändrad under 2023.
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTYRELSEN

Enligt SVEMO stadgar 5 2.6 kan inte en styrelsemedlem i SVEMO också vara ordförande in en grensektion,
därför föreslår vi inte Jonas Gustafson till omval då ordförande för SVERA är tillika sammankallande i
sektionen.

Ordförande

Pelle Larsson

för en tid av 2 år

Ledamot

Sven Johansson

för en tid av 2 år

Ledamot

Emma Grubb Wilhelmsson

fyllnadsval 1 år

Suppleant

Tom Sellerholm

för en tid av 2 år

Revisor och
lekmannarevisor

Anders Lindén

för en tid av 1 år

Anders Stark

för en tid av 1 år

Personlig ersättare
för revisorn

Redan valda till förbundsstyrelsen
Vice ordförande

Mari Stensson

vald till 2023

Skattmästare

Kari Fredheim

vald till 2023

Ledamot

Mats Örtendahl

vald till 2023

Suppleant

Anna-Karin Eriksson

vald till 2023

Inkomna nomineringar
Pelle Larsson nomineras till ordförande av Svenska Utbordarklubben.
Sven Johansson nomineras till ledamot av Svenska Utbordarklubben.
Tom Sellerholm nomineras till ledamot av Svenska Utbordarklubben.
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FÖRSLAG TILL DISCIPLIN- OCH BESVÄRSNÄMNDEN

Disciplinnämnden
Ordförande

Pernilla Ingvarsson

för en tid av 1 år

Ledamot

inget förslag

för en tid av 2 år

Ordförande

Pernilla Ingvarsson

för en tid av 1 år

Ledamot

inget förslag

för en tid av 2 år

Besvärsnämnden

Redan valda till disciplin- och besvärsnämnden:
Ledamot
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Christer Gustafsson

vald till 2023

