Svenska Racerbåtförbundet
SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION
Protokoll Svenska Racerbåtförbundets förbundsmöte 2019
Bosöns Idrottsfolkhögskola, 7 december 2019, klockan 12.30-16.45.

1.

Mötet öppnas
Förbundets ordförande Jonas Gustafson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2.

Fastställande av röstlängd på grundval av den utav styrelsen upprättade röstlängden.
Förbundsmötet består av högst 68 ombud. Vid fastställandet av röstlängden var 66 ombud
närvarande. Följande ombud deltar på förbundsmötet:
Föreningen Sweden Powerboat Rescue Team
Gävle Jet Racing Club
Jetsport Club Lidköping
Kungliga Motorbåtsklubben
Kungliga Motorbåtsklubben
Nora Racerbåtsklubb
Nynäshamns SS-Nynäshamns YC
Orust Jetski klubb
Racerbåtförarföreningen
Racerbåtklubben Ruskprickarna
Racerbåtklubben Ruskprickarna
Racerbåtklubben Ruskprickarna
Roslagens Boat Racing
Sportbåtsklubben
Sportbåtsklubben
Sportbåtsklubben
Sportbåtsklubben
Sweden BoatRacing Club
Sweden BoatRacing Club
Swedish Racingclub
Swedish Racingclub
Svenska Utbordarklubben
Svenska Utbordarklubben
Västkustens Racing o MBK
Västkustens Racing o MBK
Västkustens Racing o MBK
Västkustens Racing o MBK
X Offshore Racing Club
Örebro Kumla Jetracing Club
Öregrunds Racerklubb
Östhammars Segelsällskap

Pernilla Ingvarsson
Luna Johansson
Eric Jacobsson
Johan de Bourg
Niklas Friberg
Anders Dickfors
Anders Söderlund
Kristian Stenborg
Anders Dickfors
Anna-Karin Eriksson
Anders Dickfors
Patrik Eriksson
Lars Ruthman
Thomas Johansson
Thomas Wrenkler
Leif Wrenkler
Björn Langbeck
Gunnar Olderin
Magnus Edlund
Stefan Forslund
John Bjurholm
Per Benson
Björn Söderholm
Lars Block
Eva Petersson
Johan Torsell
Felix Gustafson
Mikael Lundblad
Eric Jacobsson
Jessica Fredheim
Rikard Ingvarsson
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Förbundsmötet beslutar
att
fastställa röstlängden.

3.

Val av mötesordförande.
Förbundsstyrelsen föreslår Christer Pallin som mötesordförande.
Förbundsmötet beslutar
att
välja Christer Pallin till mötesordförande.

4.

Val av protokollssekreterare.
Förbundsstyrelsen föreslår Jamie Spörndli som protokollssekreterare.
Förbundsmötet beslutar
att
välja Jamie Spörndli till protokollssekreterare.

5.

Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll.
Eva Petersson och Patrik Eriksson föreslås till protokolljusterare.
Förbundsmötet beslutar
att
välja Eva Petersson och Patrik Eriksson att jämte mötesordföranden justera mötets
protokoll.

6.

Val av rösträknare.
Mathilda Wiberg och Matilda Wrenkler föreslås till rösträknare.
Förbundsmötet beslutar
att
välja Mathilda Wiberg och Matilda Wrenkler till rösträknare.

7.

Fråga om kallelse till mötet har skett i den ordning 3 kap. 1 § föreskriver.
Kallelse har utfärdats genom kungörelse på hemsidan (www.svera.org) samt genom epostutskick till medlemsföreningar den 2 september 2019. Möteshandlingarna har skickats ut
den 15 november 2019.
Förbundsmötet beslutar
att
förbundsmötet har utlysts i stadgeenlig ordning.

8.

Fastställande av föredragningslista för mötet.
Föredragningslistan fastställs men påpekande om att punkt 15 inte är aktuell då ordförande är
vald till 2021 och under punkt 22 ska endast en ledamot till valberedningen väljas då
ordförande och en ledamot är valda till 2021.
Förbundsmötet beslutar
att
bifalla förbundsstyrelsens förslag till föredragningslista.
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9.

Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning.
Förbundsstyrelsen meddelar att rättelser kommer att göras i startstatistiken för rundbana och
offshore samt förteckningen av ordförande och ledamöter i offshore- och tekniska kommittén
kommer att rättas till.
Förbundsmötet beslutar
att
med godkännande lägga förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse avseende 20182019 till handlingarna efter rättelse av startstatistiken och ledamöter i offshore- och
tekniska kommittén; och
att

med godkännande lägga förvaltningsberättelsen med balans- och resultaträkningen till
handlingarna samt fastställa balans- och resultaträkningen.

10. Revisorernas berättelser.
Anders Lindén föredrog revisionsberättelsen avseende 2018-2019.
Förbundsmötet beslutar
att
med godkännande lägga revisionsberättelsen avseende 2018-2019 till handlingarna.

11. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
Revisorn Anders Lindén föreslår att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2018-2019.
Förbundsmötet beslutar
att
bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018-2019.

12. Styrelsens förslag samt inkomna motioner.
Proposition 1 – samgående
Jonas Gustafson och Jamie Spörndli föredrog bakgrunden till propositionen samt
förbundsstyrelsens förslag. Håkan Leeman, ordförande Svenska Motorcykel- och
Snöskoterförbundet, presenterar sig själv och Svemo samt svarar på frågor från ombuden.
Tomas Eriksson, ledamot i Riksidrottsstyrelsen, presenterar sig själv och svarar på frågor från
ombuden.
Förbundsmötet beslutar
att
förbundsstyrelsen får i uppdrag att verka för ett samgående och signera en
överenskommelse med Svemo; och
att
förbundsstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en referensgrupp som stöttar och leds av
förbundsstyrelsen i arbetet med samgåendet med Svemo.
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Proposition 2 – Stadgeändringar
Jonas Gustafson presenterade förbundsstyrelsens förslag till beslut.
Förbundsmötet beslutar
att

fastställa stadgeändringar enligt bilaga 1;

att

stadgeändringarna, i den del de avser disciplin- och besvärsnämnden, träder i kraft
med omedelbar verkan från och med detta årsmöte.

att

redaktionella ändringar i 6 Kap, 2§ i punkt 4 görs enligt förslag.

Proposition 3 – utdrag ur belastningsregistret för funktionärer
Jonas Gustafson presenterade förbundsstyrelsens förslag till beslut.
Frågor kring hanteringen av utdrag ur belastningsregistret ställs, förbundsstyrelsen hänvisar till
handboken som finns på förbundets hemsida. Patrik Eriksson, Ruskprickarna gör ett medskick
om att det tar tid att få ut utdraget hemskickat.
Förbundsmötet beslutar
att

i regelboken iföra att alla funktionärer som har direkt och regelbunden kontakt med
barn ska i enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska
arbeta med barn visa upp ett utdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister.
Detta gäller alltid för samtliga personer i ett räddningsteam som verkar i verksamhet
sanktionerad av förbundet.

Proposition 4 – funktionärslicensers giltighetstid anpassad efter gällande
utbildningsmodell
Jonas Gustafson presenterade förbundsstyrelsens förslag till beslut.
Missförståndet om att ABR3-utbildningen ska räcka för att vara funktionär utreds,
besiktningschef och tävlingsledare har nu större ansvarar för sina funktionärers kunskaper.
Förbundsmötet beslutar
att

fastställa regeländringen under 2.10 i Allmänna tävlingsbestämmelser enligt bilaga 2.
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Proposition 5 – Ljudmätning
Mikael Lundblad presenterade förbundsstyrelsens förslag till beslut och sammanfattade
förmötet för offshores diskussioner.
Förbundsmötet beslutar
att

regel för tillåten ljudnivå införs i ”Allmänna tävlingsbestämmelser” och läggs till som
punkt 10.12 med ändring under 3b, att ”Nerflyttning till sista plats” stryks och ersätts
med ”Diskvalificering i tävlingen”. Samt stryker sista nio orden i sista mening (dvs
punkt efter ”loggbok” i förslaget).

Proposition 6 – Engångslicenser
Tommy Jacobsson presenterade förbundsstyrelsens förslag till beslut.
Förbundsmötet beslutar
att

endast en engångslicens behöver lösas vid sammanhängande tävlingar.

Motion 1 – Utökat antal röster för genomförda tävlingar
Jonas Gustafson presenterade förbundsstyrelsens förslag till beslut.
Thomas Wrenkler, Sportbåtsklubben berättade om bakgrunden till motionen. Björn Langbeck,
Sportbåtsklubben yrkar bifall till motionen.
Förbundsmötet beslutar, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag,
att

avslå motionen.

Motion 2 - Rösträtt, årsmötesprotokoll o verksamhetsberättelse
Tommy Jacobsson presenterade förbundsstyrelsens förslag till beslut.
Förbundsmötet beslutar, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag,
att

ändra stadgarna 3 kap. 4 §, innebärande att föreningar ska skicka in
årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse före förbundets verksamhetsårs
utgång för att få rösträtt, det vill säga senast den 30 september.
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Motion 3 – Kommunikation av nya och reviderade svenska regler
Kari Fredheim föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut.
Per Benson, Svenska Utbordarklubben berättade om motionens bakgrund.
Förbundsmötet beslutar, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag,
att

avslå motionen.

Motion 4 – Tävlingskalendern
Tommy Jacobsson presenterade förbundsstyrelsens förslag till beslut.
Per Benson, Svenska Utbordarklubben gör ett medskick om att förbundsstyrelsen ska vara nya
arrangörer behjälpliga.
Förbundsmötet beslutar, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag,
att

förbundet ska senast den 1 februari varje år presentera innevarande säsongs
tävlingskalender. Detta innebär att senast den 31 december ska
tävlingsansökningar vara inskickade med information om datum, plats,
önskemål om mästerskapsstatus och vilka klasser som avses bjudas in
nästkommande säsong.

Motion 5 – Engångslicenser, minskade krav gällande uppvisning
Kari Fredheim föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut.
Förbundsmötet beslutar, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag,
att

avslå motionen.

Motion 6 – Bestraffningsregler
Tommy Jacobsson föredrag förbundsstyrelsens förslag till beslut.
Förbundsmötet beslutar, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag,
att

avslå motionen; och

att

uppdra till förbundsstyrelsen att tillsammans med motionären se över hela
kapitel 6 och lämna förslag på reviderad regeltext till förbundsstyrelsen senast
den 31 mars 2020.
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Motion 7 - Protesttid vid nationella tävlingar
Tommy Jacobsson och Jonas Gustafson föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut.
Björn Söderholm, Svenska Utbordarklubben yrkar på ett tillägg om att resultatlistor då ska vara
åtkomliga digitalt.
Förbundsstyrelsen yrkar avslag på Björn Söderholms tilläggsyrkande.
Pernilla Ingvarsson, Sweden Powerboat Rescue Team, förtydligar att resultatlistor som ska vara
åtkomliga digitalt bör publiceras på sociala medier. Björn Söderholm håller med om detta.
Förbundsmötet beslutar, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag,
att

protesttiden vid nationella tävlingar kan väljas till 30 min förutsatt att
arrangören meddelar det i inbjudan; och

att

avslå Björn Söderholms tilläggsyrkande.

Motion 8 – Debutanter
Annika Wrenkler föredrar förbundsstyrelsens förslag till beslut.
Pernilla Ingvarsson, Sweden Powerboat Rescue Team yrkar bifall till motionen.
Leif Wrenkler gör ett medskick om att en redaktionell ändring behöver till i regel 2.4,
tävlingsledaren ska ändras till tävlingsledare.
Förbundsmötet beslutar, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag,
att

avslå motionen.

Motion 9 - Klassbokstav ersätter siffra för Classic offshore
Jonas Gustafson föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut.
Björn Langbeck, Sportbåtsklubben föredrog bakgrunden till motionen och yrkar på bifall till
motionen.
Per Benson, Svenska Utbordarklubben gör ett medskick om att R inte är en bra lösning om det
skulle bli en klassbokstav då det lätt kan förväxlas med bokstaven K.
Förbundsmötet beslutar, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag,
att

avslå motionen.
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Motion 10 – ÖRK vill ta fram en ny klass - Folkbåtsklass
Annika Wrenkler föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut samt sammanfattar förmötet
för offshores diskussioner och synpunkter.
Förbundsstyrelsen justerar sitt förslag och yrkar avslag på motionen och gör ett tilläggsyrkande
i enlighet med förmötet för offshores synpunkter om att förbundsmötet bör ge
förbundsstyrelsens mandat att godkänna nya klasser för test under 2020 i motionens anda.
Förbundsmötet beslutar, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag och tilläggsyrkande,
att

avslå motionen; och

att

ge förbundsstyrelsen mandat att godkänna nya klasser för test under 2020 i
motionens anda.

Motion 11 – Ålder för de nationella klasserna offshore V150 och K
Annika Wrenkler föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut.
Förbundsmötet beslutar, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag,
att

man kan börja tävla i offshore V150 och K fr.o.m. det år man fyller 16 som
navigatör och förare.

Motion 12 – Distanser och tävlingstyp
Oskar Samuelsson föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut.
Per Benson, Svenska Utbordarklubben vill notera att regeln öppnar upp för sanktion av andra
banlängder för offshoreklasserna.
Förbundsmötet beslutar, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag,
att

förbundet har möjlighet att besluta om annan banlängd och/eller antal heat för
JSM-/SM-/RM-tävling.
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Motions 13 – 70%-regeln inom offshore
Annika Wrenkler föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut.
På offshoremötet framkom att Pernilla Ingvarsson till Harald Halvorsen från Norge redan
påbörjat arbetet med att tolka denna regel för UIM och förmötet för offshore anser därför att
de kan utgöra arbetsgruppen som ska tolka regeln.
Pernilla Ingvarsson, Sweden Powerboat Rescue Team gör ett tilläggsyrkande om att även regel
312 ska tolkas. Förbundsstyrelsen yrkar bifall till tilläggsyrkandet och justerar
förbundsstyrelsens förslag.
Per Benson, Svenska Utbordarklubben yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag.
Björn Langbeck, Sportbåtsklubben påminner förbundsmötet om att det handlar om en
regeltolkning och inte en regeländring.
Förbundsmötet beslutar, i enlighet med förbundsstyrelsens justerade förslag,
att

förbundsstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en gemensam nationell
tillämpning av 320- och 312-regeln anpassad efter den typ av längre banor,
ibland utan slingor, som används i våra skärgårdsvatten.

Motion 14 och 15 - Ändrade licenskrav för navigatör i offshore
Ingen föredragning av förslaget till beslut.
Förbundsmötet beslutar, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag,
att

licenskravet för offshorebesättning avseende förarintyg samt manöverintyg endast
ska gälla förare i offshore.

Motion 16 – Överladdning klass K
Mikael Lundblad föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut.
Förbundsmötet beslutar, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag,
att

för klass K får endast ett ladd-aggregat nyttjas, turbo eller kompressor;

att

inte heller sekventiell/bi eller elektrisk överladdning är tillåtet;

att

regeländringarna sker enligt den cykel som regelverket löper under; och

att

beslutet gäller från och med säsongen 2020.
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Motion 17 - Offshore: avstängningskran för bränsle
Mikael Lundblad föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut. Förmötet för offshores slutsats
var att motionen bör avslås. Förbundsstyrelsen justerar sitt förslag till att föreslå avslag på
motionen.
Björn Söderholm, Svenska Utbordarklubben berättar om bakgrunden till motionen och yrkar
bifall till motionen.
Förbundsmötet beslutar, i enlighet med förbundsstyrelsens justerade förslag,
att

avslå motionen.

Motion 18 – Overall rundbana nationellt
Oskar Samuelsson föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut och poängterar att vi i största
möjliga mån ska undvika avsteg från internationella säkerhetsregler. Oskar förtydligar också att
det aldrig kan bli aktuellt med dispenser för overaller på internationella tävlingar i Sverige.
Pernilla Ingvarsson, Sweden Powerboat Rescue Team gör ett tilläggsyrkande om att regeln ska
gälla för klasser upp till och med GT15. Förbundsstyrelsen yrkar bifall på tilläggsyrkandet.
Björn Langbeck ställer en fråga till förbundsstyrelsen om det inte borde stå nationella tävlingar
och inte mästerskap. Förbundsstyrelsen justerar sitt förslag och ersätter nationella mästerskap
till nationella tävlingar.
Anders Dickfors ställer en fråga till förbundsstyrelsen om en delbar overall fortfarande ett
stycke? Förbundsstyrelsen kan inte riktigt svara på frågan och justerar därför förslaget genom
att ta bort sista meningen för att undvika missförstånd.
Pernilla Ingvarsson, Sweden Powerboat Rescue team gör ett tilläggsyrkande om att det ska vara
lägst material Kevlar 29 alternativt uppfylla ”CIK-FIA level 2”. Förbundsstyrelsen justerar sitt
förslag ytterligare en gång.
Motionären ställer sig bakom förbundsstyrelsens justerade förslag.
Förbundsmötet beslutar, i enlighet med förbundsstyrelsens justerade förslag,
att

för klasser upp till och med GT15 vid nationella tävlingar ska overaller vara tillverkade
av lägst material Kevlar 29 alternativt uppfylla ”CIK-FIA level 2”.
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Motion 19 – Nationell ålder GT15
Oskar Samuelsson föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut.
Per Benson, Svenska Utbordarklubben förtydligar att motionären i första hand önskar en tydlig
regel för nationell ålder samt höja åldern till att vara tillåtet för förare att köra GT15 till och
med det år föraren fyller 17 år.
Förbundsmötet beslutar, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag,
att

avslå motionen.

Motion 20 - Säkerställa fortsatt tillväxt genom att under 2020 verka för tävlingar med
SM-status för Aquabike Ski GP2
Johan Johansson föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut.
Förbundsmötet beslutar, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag,
att

avslå motionen.

13. Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande
verksamhetsår.
Jonas Gustafson föredrog förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning med tillhörande
budget för perioden 2019-2020.
Per Benson, yrkar att ”förbundet ska söka verksamheter som kan leda till LOK-stöd” bör stå
med i verksamhetsinriktningen under rubriken tillväxt.
Förbundsstyrelsen yrkar avslag på tilläggsyrkandet men Jonas lovar att sprida än mer
information om hur LOK-stöd kan sökas.
Förbundsstyrelsen justerar förslaget på verksamhetsinriktning under rubriken tillväxt om att
förbundet ska möjliggöra samt uppmuntra och sprida information om lokala
rekryteringsinsatser särskild på ungdomssidan.
Förbundsmötet beslutar
att
bifalla förbundsstyrelsens förslag på verksamhetsinriktning med en justering under
rubriken tillväxt samt den tillhörande ekonomiska planen för perioden 2019-2020.

14. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
Förbundsstyrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2019.
Förbundsmötet beslutar
att
medlemsavgiften för 2019 är oförändrad.
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15. Val av vice ordförande för en tid av två år.
Valberedningen föreslår Andreas Gustafsson.
Förbundsmötet beslutar
att
välja Andreas Gustafsson till vice ordförande för en tid av två år.

16. Val av skattmästare för en tid av två år.
Valberedningen föreslår Kari Fredheim.
Förbundsmötet beslutar
att
välja Kari Fredheim till skattmästare för en tid av två år.

17. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
På förbundsmötet ska två ledamöter väljas för en tid av två år och en ledamot ska väljas på
fyllnadsval för en tid av ett år.
Valberedningen föreslår att Anna-Karin Eriksson och Erika Ohlsson väljs till ledamot på två år.
Vidare föreslår valberedningen att Lucas Hall väljs till ledamot på ett år.
Förbundsmötet beslutar
att
välja Anna-Karin Eriksson och Erika Ohlsson till ledamöter för en tid av två år.
att
välja Lucas Hall till ledamot för en tid av ett år.

18. Val av halva antalet suppleanter för en tid av två år.
På förbundsmötet ska en suppleant för en tid av två år väljas.
Valberedningen föreslår att Marco Witt väljs till suppleant på två år.
Förbundsmötet beslutar
att
välja Marco Witt till suppleant för en tid av två år.

19. Val av ordförande i disciplinnämnden tillika ordförande i besvärsnämnden för en tid
av ett år.
Valberedningen föreslår att Leif Wrenkler väljs till ordförande i disciplinnämnden tillika
ordförande i besvärsnämnden för en tid av ett år.
Förbundsmötet beslutar
att
välja Leif Wrenkler till ordförande i disciplinnämnden tillika ordförande i
besvärsnämnden.
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20. Val av halva antalet övriga ledamöter i disciplinnämnden tillika ledamöter i
besvärsnämnden för en tid av två år.
På förbundsmötet ska en ledamot i disciplinnämnden tillika ledamot i besvärsnämnden för en
tid av två år väljas. Efter tidigare beslut på förbundsmötet som trädde ikraft med omedelbar
verkan ska även en suppleant i disciplinnämnden tillika suppleant i besvärsnämnden för en tid
av två år väljas.
Valberedningen föreslår att Tommy Jacobsson väljs till ledamot i disciplinnämnden tillika
ledamot i besvärsnämnden på två år samt Morgan Jernfast till suppleant i disciplinnämnden
tillika suppleant i besvärsnämnden på två år.
Förbundsmötet beslutar
att
välja Tommy Jacobsson till ledamot i disciplinnämnden tillika ledamot i
besvärsnämnden för en tid av två år; och
att
välja Morgan Jernfast till suppleant i disciplinnämnden tillika suppleant i
besvärsnämnden för en tid av två år.

21. 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.
Valberedningen föreslår att Anders Lindén väljs till revisor och lekmannarevisor för en tid av ett
år samt att Christer Westerling väljs till personlig ersättare för revisorn och lekmannarevisorn
för en tid av ett år.
Förbundsmötet beslutar
att
välja Anders Lindén till revisor och lekmannarevisor; och
att
välja Christer Westerling till personlig ersättare för revisorn och lekmannarevisorn.

22. Val av ordförande (på två år) och halva antalet övriga ledamöter (på två år) i
valberedningen.
Pernilla Ingvarsson, Sweden Powerboat Rescue Team nominerar Mats Örtendahl till ledamot i
valberedningen för en tid av två år.
Förbundsmötet beslutar
att
välja Mats Örtendahl till ledamot i valberedningen för en tid av två år.

23. Anta officiellt kungörelseorgan
Förbundsstyrelsen föreslår att hemsidan (www.svera.org) fortsatt ska vara förbundets officiella
kungörelseorgan.
Förbundsmötet beslutar
att
hemsidan (www.svera.org) fortsatt är förbundets officiella kungörelseorgan.
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24. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes till mötet.

25. Mötets avslut
Förbundets ordförande Jonas Gustafson tackar för ett bra genomfört möte och avslutar mötet.

Vid Protokollet

Mötesordförande

Jamie Spörndli

Christer Pallin

Justeras:

Eva Petersson

Patrik Eriksson
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Bilaga 1 – Stadgeändringar fastställda på förbundsmötet 2019-12-07

TIDIGARE LYDELSE

BESLUTAD NY LYDELSE

2 Kap Förbundets medlemmar - föreningarna

2 Kap Förbundets medlemmar - föreningarna

3 § Åligganden

3 § Åligganden

Föreningen ska
…

Föreningen ska
…
9. i enlighet med lagen (2013:852) om
registerkontroll av personer som ska arbeta
med barn begära att den som anställs eller
erhåller uppdrag inom föreningen, om arbetet
eller uppgifterna som personen erbjuds eller
tilldelas innebär direkt och regelbunden
kontakt med barn, visar upp ett utdrag enligt
lagen (1998:620) om belastningsregister.

3 Kap Förbundsmöte

3 Kap Förbundsmöte

6 § Ärenden vid förbundsmötet

6 § Ärenden vid förbundsmötet

Vid förbundsmötet ska följande ärenden
behandlas och protokollföras:
…

Vid förbundsmötet ska följande ärenden
behandlas och protokollföras:
…

22. Val av ordförande (på två år) och halva
antalet övriga ledamöter (på två år) i
valberedningen.

22. Val av ordförande (på två år) och halva
antalet övriga ledamöter (på två år) i
valberedningen
23. Antagande av officiellt kungörelseorgan
24. Övriga frågor
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TIDIGARE LYDELSE

BESLUTAD NY LYDELSE

6 Kap Förbundsstyrelsen

6 Kap Förbundsstyrelsen

2 § Förbundsstyrelsens åligganden

2 § Förbundsstyrelsens åligganden

Det åligger förbundsstyrelsen särskilt att
…
4. se till att förbundet följer gällande
författningar samt RF:s, förbundets och UIM:s
och regler samt fattade beslut,
…

Det åligger förbundsstyrelsen särskilt att
…
4. se till att förbundet följer gällande
författningar samt RF:s, förbundets och UIM:s
och regler samt fattade beslut,
…
18. i enlighet med lagen (2013:852) om
registerkontroll av personer som ska arbeta
med barn visa upp ett utdrag enligt lagen
(1998:620) om belastningsregister.
19. i enlighet med lagen (2013:852) om
registerkontroll av personer som ska arbeta
med barn begära utdrag från anställda vid
förbundet enligt lagen (1998:620) om
belastningsregister.

7 kap Nämnder

7 kap Nämnder

1 § Disciplinnämnd
Disciplinnämnden, som består av ordförande
och två övriga ledamöter, prövar
bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s
stadgar och Idrottens reglemente om otillåten
vadhållning samt manipulation av idrottslig
verksamhet.

1 § Disciplinnämnd
Disciplinnämnden, som består av ordförande,
två övriga ledamöter och en suppleant, prövar
bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s
stadgar och Idrottens reglemente om otillåten
vadhållning samt manipulation av idrottslig
verksamhet.

…

…

2 § Besvärsnämnd

2 § Besvärsnämnd

Besvärsnämnden, som består av ordförande
och två övriga ledamöter, prövar
tävlingsärenden i andra instans enligt 15 kap.
RF:s stadgar.

Besvärsnämnden, som består av ordförande,
två övriga ledamöter och en suppleant, prövar
tävlingsärenden i andra instans enligt 15 kap.
RF:s stadgar.

Besvärsnämndens beslut får överklagas hos
RIN.

Besvärsnämndens beslut får överklagas hos
RIN.
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Bilaga 2 – Beslutad regeländring Allmänna tävlingsbestämmelser 2.10

TIDIGARE LYDELSE

BESLUTAD NY LYDELSE

2.10 Funktionärslicenser

2.10 Funktionärslicenser

Krav för att få funktionärslicens:

Krav för att få funktionärslicens behöver
personen ha gått ABR3-utbildningen samt vara
medlem i en förening.

-

ha kunskap om sportsliga regler.
kunskap om gällande
antidopingregler.
godkänd på relevant utbildning.
medlem i SVERA-ansluten klubb och
inlagd i klubbens medlemsregister på
IdrottOnline.

A-licenser (gäller aquabike, rundbana och
offshore)
A3

Krav: godkänd ABR3-utbildning samt
samtal eller utbildning med relevant
huvudfunktionär på tävlingen.
Kompetens som ordinarie
funktionär.

A2

Krav: inneha en A3-licens, godkänd
A2-utbildning samt verkat som
ordinarie funktionär.
Kompetens som biträdande
tävlingsledare, banchef eller
säkerhetschef.

A1

Krav: inneha en A2-licens samt ha
gått bredvid tävlingsledare som
fungerar som handledare vid minst
två tävlingar och då ha visat sig
kunna utföra uppdragen på ett
riktigt sätt. Efter varje tävling ha haft
ett uppföljningssamtal med
handledaren.
Kompetens som: tävlingsledare eller
tävlingskontrollant.

A-licenser (gäller aquabike, rundbana och
offshore)
A3

Krav: godkänd A3-kurs.
Kompetens som ordinarie
funktionär.

A2

Krav: godkänd A2-kurs
Kompetens som biträdande
tävlingsledare, banchef eller
säkerhetschef.

A1

Krav: godkänd A1-kurs + ha
tjänstgjort vid tävling och då ha visat
sig kunna utföra uppdragen på ett
riktigt sätt.
Kompetens som: tävlingsledare eller
tävlingskontrollant.
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TIDIGARE LYDELSE

BESLUTAD NY LYDELSE

B-licenser (gäller rundbana och offshore)

B-licenser (gäller rundbana och offshore)

B3

Krav: godkänd B3-kurs
Anmärkning: de som deltar i B3 kurs
ska ha kunskaper om
tävlingsorganisation, d.v.s. lägst A3
eller förvärvade på annat sätt, t.ex.
som förare, eller mekaniker en
säsong. Prioritering av
kursanmälningar kan ske efter dessa
principer. Kompetens för
säkerhetsbesiktning.

B3

Krav: godkänd ABR3-utbildning samt
samtal eller utbildning med relevant
huvudfunktionär på tävlingen.
Kompetens för säkerhetsbesiktning.

B2

Krav: godkänd B2-kurs B2 +
dokumenterad praktik som
säkerhetsbesiktigare vid tävlingar +
att då hjälpt till vid efterbesiktning.
Anmärkning: deltagande vid B2kurs, förutsätter alltså inte bara B3licens, utan också ansenlig
erfarenhet. Dessutom gäller att elev
för att kunna klara kursen bör ha
kunskap i motorteknik, kunna
demontera en motor och kunna
använda mätverktyg med
nonieskalor, mikrometrar o.s.v.,
tillgänglig kurstid medger inte
undervisning i sådana allmänna
saker.

B2

Krav: inneha en B3-licens, godkänd B2utbildning samt verkat som besiktningsman
vid säkerhetsbesiktning.
Kompetens som besiktningsman som
självständigt kan utföra såväl
säkerhetsbesiktning som
efterbesiktning, inklusive kontroll av
standardmotorer.

Kompetens som besiktningsman,
som självständigt kan utföra såväl
säkerhets besiktning som
efterbesiktning, inklusive kontroll av
standardmotorer.

19
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
TIDIGARE LYDELSE

BESLUTAD NY LYDELSE

B1

B1

Krav: godkänd B1-kurs +
dokumenterad praktik som
besiktningsman vid tävlingar, såväl
vid säkerhetsbesiktning som vid
motorkontroll.
Anmärkning: deltagande vid B1-kurs
förutsätter både B2 licens och
praktik.
Kompetens som besiktningschef

Krav: inneha en B2-licens samt ha
gått bredvid besiktningschef som
fungerar som handledare vid minst
två tävlingar och då ha visat sig
kunna utföra uppdragen på ett
riktigt sätt. Efter varje tävling ha haft
ett uppföljningssamtal med
handledaren.
Kompetens som besiktningschef
eller teknisk kontrollant.

M-licenser (gäller rundbana och offshore)

M-licenser (gäller rundbana och offshore)

M3

Mätningsman med dokumenterad
erfarenhet från inmätning av båt.

M2

M2

Behörighet att utfärda mätbrev
exklusive cockpitbåt.

Behörighet att utfärda mätbrev
för öppna båtar för både
rundbana och offshore.

M1

Behörighet att utfärda mätbrev
för öppna båtar och cockpitbåtar
för rundbana och/eller offshore.

M1:

Full behörighet att utfärda
mätbrev inklusive cockpitbåt, dock
fordras att två M1- mätningsmän
är närvarande vid varje mätning

Samtliga M-licenser har en uppdelad
behörighet mellan offshore och rundbana.
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LYDELSE

BESLUTAD NY LYDELSE

R-licenser (gäller rundbana och offshore)

R-licenser (gäller rundbana och offshore)

R3

Krav: godkänd R3-kurs
Kompetens som biträdande
räddningsfunktionär.

R3

Krav: godkänd R3-kurs
Kompetens som biträdande
räddningsfunktionär.

R2

Krav: Innehav av R3-licens +
erforderlig praktisk erfarenhet
(bestyrkt av en R1a).
Kompetens som
räddningsfunktionär.

R2

Krav: Innehav av R3-licens + A2licens + erforderlig praktisk
erfarenhet (bestyrkt av en R1a).
Kompetens som
räddningsfunktionär.

R1

Krav: innehav av R2-licens +
kännedom motsvarande A2-nivå +
ytterligare praktisk
erfarenhet + rekommendation från
R1a eller annan person som SVERA
finner lämplig.
Kompetens som räddningschef.

R1

Krav: innehav av R2-licens +
kännedom motsvarande A2-nivå +
ytterligare praktisk
erfarenhet + rekommendation från
R1a eller annan person som SVERA
finner lämplig.
Kompetens som räddningschef.
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