Svenska Racerbåtförbundet
SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION

Protokoll för styrelsemöte 10 (2017-09-21)
Kallade: Anders Stark, Jerry Lidberg, Jesper Zander, Johan Österberg, Jonas Gustafsson,
Oskar Samuelsson, och samt tjänsteman Jamie Spörndli.
Frånvarande: Eric Jakobsson, Martin Löfström, Mikael Hamrén, Tommy Jacobsson, Roland
Edin och Veronica Olderin.
§1

Mötet öppnas
Jonas Gustafsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2

Val av sekreterare
Jamie Spörndli väljs till sekreterare för mötet.

§3

Val av person jämte ordförande att justera protokollet
Jerry Lidberg valdes att justera protokollet jämte ordförande för mötet.

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med följande övriga frågor doping, att göra inför
årsmötet, svartrace, hemsidan och nordiskt mästerskap.

§5

Föregående protokoll och to do listan
Föregående protokoll läggs till handlingarna och to do listan uppdaterades, från
listan kan vi stryka att offshore summer up och ett tekniskt forum skulle samköras
under hösten; inbjudan är utskickad.

Rapporter att läsa innan styrelsemötet, endast frågor tas upp på mötet
§6
Ekonomi
Jamie och Anders Stark har träffat RF ekonomi och skrivit avtal samt kommit igång
med en överlämning inför nytt räkenskapsår.
Förbundsstyrelsen beslutade
att
Mikael Hamrén får ta över den trasiga båttrailern EDH267 som betalning för jobbet
han gjorde med räddningsbåten.
§7

Kommittérapporter
Rundbana: en inställd F2-tävling i Schweiz och en nationell tävling i Grisslinge. Johan
Rudefors blir ny klasscoach för GT15.
Offshore: Saltsjöloppet har varit och annars har det varit lugnt.
Utbildning: Jerry Lidberg och Josefine Forslund har träffat SISU och påbörjat ett
samarbete. En process ska inledas under hösten med en arbetsgrupp där ett
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komplett och enhetligt utbildningsmaterial ska tas fram. En kontakt kommer att tas
med SISU Idrottsböcker för att hitta en eventuell manusförfattare.
§8

Kanslirapport
Idrottens dag i Hagaparken
En mycket lyckad dag där vi blev totalt 19 ekipage, varav två körde aquabike
freestyle. Totalt var vi ca 40 personer som hjälptes åt att marknadsföra sporten.
Ungdomskommittén tryckte upp flyers där man kunde fylla i kontaktuppgifter om
man var intresserad av att få information om provkörningar och tävlingar i vår. Vi
lyckades få in drygt 50 intresseanmälningar (både barn och vuxna) under dagen där
endast ett fåtal var för unga för att köra racerbåt eller aquabike.
Till nästa år måste vi få till någon form av provkörning då det blir lite skevt när barn
och ungdomar får prova på alla andra idrotter och hos oss får man ”bara titta”. Det
kan räcka med provsittning eller medåkning.
Förbundsmötet
Inbjudan är skickad till alla klubbar och publicerad på hemsidan. Anmälan till
förbundsmötet och middagen är öppen. Jamie och Josefine Forslund har stämt av
alla detaljer med hotellet.
SM-veckan 2018
Det har beslutades att gå vidare med Aquabike, Racerbåt Offshore och Racerbåt
rundbana som potentiella idrotter på programmet för SM-veckan
Helsingborg/Landskrona. Detta innebär dock inte att vår medverkan är klar, besked
om medverkan blir senare än planerat, för att SM-veckan ska kunna utveckla ett
ännu bättre, attraktivare och hållbart evenemang för alla inblandade parter.
Ett möte ska bokas med den lokala arrangören. Underlaget från detta möte,
värdstadens förutsättningar, svensk idrotts strategiarbete och SVT:s journalistiska
bedömning ligger sedan till grund för hur vi i slutändan komponerar ett hållbart
tävlingsprogram. Vi förväntas kunna få ett preliminärt klarbesked den 25 oktober.
Båtracing Magasinet
Jamie har haft ett första möte med annonsförsäljaren och layoutaren för
båtracingmagasinet.

Beslutspunkter
§9
PR och pressmeddelanden
Förbundsstyrelsen beslutar
att
anlita en person som gör ett antal kvalitativa pressutskick åt oss under säsongen
2018.
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Diskussionspunkter
§10
Propositioner till förbundsmötet
Det konstateras att två propositioner är klara för förbundsmötet, förslaget på nya
stadgar och ny regelbok.
§11

Verksamhetsinriktning och budget 2017-2018
En diskussion kring vad som bör prioriteras de närmsta åren fördes och antecknades
som grund för ett första utkast av verksamhetsinriktningen 2017-2018.

Förbundsstyrelsen beslutar
att
uppdra till Jamie och Jonas att skriva ett första utkast på verksamhetsinriktningen till
nästa styrelsemöte utifrån det som diskuterats.
§13

Nästa möte
Kommande möten som är planerade är 25 oktober och 21 november 2017 samt
förbundsmötet 2 december 2017.

§14

Övriga frågor
Inför förbundsmötet
2016 års årsmötesprotokoll gicks igenom och stämdes av vad som återstår att göra
innan årets förbundsmöte.
Nordiskt mästerskap
Oskar Samuelsson får i uppdrag att höra runt med rundbaneklubbarna om det finns
någon som är intresserad av att arrangera nordiskt mästerskap nästa år.

Förbundsstyrelsen beslutar
att
förbundet står för UIM:s kalenderavgift i samband med nordiska mästerskap 2018
för att bjuda in fler internationella förare.
att
Nynäshamn SS får arrangera nordiskt mästerskap för offshore klasserna.
§15

Mötet avslutas
Jonas avslutar mötet och tackar alla för ett möte med bra diskussioner.

Jonas Gustafsson, mötesordförande

Jamie Spörndli, sekreterare

Jerry Lidberg, justerare
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