Svenska Racerbåtförbundet
SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION

Protokoll för styrelsemöte 11 (2017-10-25)
Närvarande: Anders Stark, Eric Jakobsson, Johan Österberg, Jonas Gustafsson, Mikael
Hamrén, Oskar Samuelsson, Roland Edin, Tommy Jacobsson samt tjänsteman Jamie Spörndli.
Frånvarande: Jesper Zander, Jerry Lidberg (med på telefon under punkt §7), Martin Löfström
och Veronica Olderin
§1

Mötet öppnas
Roland Edin 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
Jonas Gustafsson väljs att jämte ordförande justera protokollet.

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med följande övriga frågor; genomförandet av
Östhammars GP, dator till resultathantering vid aquabiketävlingar, SM-veckan, brev
från Lycksele Motorklubb, SM-status offshore – räknas vattenskoter offshore in?

§5

Föregående protokoll och to do listan
Föregående protokoll lades till handlingarna. To do listan hade inga aktuella punkter
att stryka utan de punkter som är kvar ska göras under vintern.

Rapporter att läsa innan styrelsemötet, endast frågor tas upp på mötet
§6
Ekonomi
RF-ekonomi har tagit över all ekonomihantering, rutiner och arbetssätt kommer
att sättas under vintern för att det ska bli så smidigt och effektivt som möjligt.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
Josefine Forslunds provanställning går över till en tillsvidareanställning den 1
november 2017.
§7

Kommittérapporter
Tekniska kommittén
Ett tekniskt forum kommer att vara i samband med offshore summer up 28 oktober
2017. Där är tanken att utvärdera och planera inför kommande säsong.
Aquabike
Ett klubbrepresentantmöte hölls i Örebro den 24 september 2017. De flesta klubbar
samt Jamie Spörndli deltog. Diskuterades gjordes förslag på förbundets nya stadgar
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samt regelbok inför 2018, tävlingskalender 2018, bra/dåligt under årets säsong samt
valbara kandidater till förbundsstyrelsen. Förväntas att en del viktiga
tävlingsfunktionärer försvinner nästa år! På klubbrepresentantsmötet presenterades
också en ny modell av tävlingskalender där fokus är på fler men mindre tävlingar.
Det är tid för årsmöten ute i klubbarna och Aquabikekommittén försöker delta där
det är möjligt.
Den 10 november har kommittén möte med Skara Sommarland för att eventuellt ha
en juniorfestival där nästa sommar.
Två VM-deltävlingar inställda i Kina på grund av politiska skäl.
Håkan Borgström har genom sitt uppdrag i UIM lagt mycket tid på att uppdatera den
internationella regelboken som fastställdes på GA i Montenegro.
Rundbanekommittén
Rundbanekommittén har inget särskilt att rapportera.
Offshorekommittén
Offshore Summer Up är planerat till 28 oktober 2017 i samband med tekniskt forum
och där kommer årets säsong att utvärderas och kommande säsong att planeras.
Utbildning
Jerry berättar om arbetet med utbildningsmaterialet tillsammans med SISU. En
utbildningsträff är planerad till den 15–16 november 2017.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
uppdra till Anders Stark att skriva ett avtal med Johan de Bourg angående
skapande av digital utbildning.
§8

Kanslirapport
GS- och distriktschefsträff
Under två dagar samlades idrottens högsta tjänstemän för att gå igenom det som är
aktuellt just nu. På programmet stod bland annat de utvecklingsresor som alla ska
göra, GDPR, val 2018, antidopingfrågan, förändringar för Idrottslyftet samt
översynen av små förbund.
SM-veckan 2018
Jamie har haft möte med Helsingborg och besvarat de frågor som de hade. Jamie
kompletterade också ansökan enligt önskemål och nu återstår det bara för RF och
värdstäderna att besluta om vilka idrotter som ska få delta. Vi förväntas få
preliminärt klarbesked den 25 oktober.
Försäkringar
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Jamie har träffat försäkringsförmedlarna Jens och Viktor. De tar över kontakterna
med Trygg-Hansa vad gäller ansvarsförsäkringen och ska skicka en förfrågan till
Trygg-Hansa om de vill ta över samtliga försäkringar för oss. Vi tittade också på
övriga försäkringar, så som entusiasmförsäkringen som vi har samarbetat med
Atlantica kring. Försäkringsförmedlarna ska också räta ut de frågetecken vi har kring
utländska förare.
Båtracingmagasinet
Arbetet med tidningen är igång. Annonser har sålts och innehåll har diskuterats. Har
ni önskemål eller förslag på vad tidningen ska innehålla så mottages det tacksamt.
Jubileum
Jamie och Josefine har varit hos Hallmans och fått förslag på jubileumspriser, vi
tittade också på eventuella minnessaker som t.ex. alla deltagare på årsmötet får. Vi
har fått ett förslag på jubileums logga.
Kansliet önskar förtydligande kring budget för både priser och om vi eventuellt vill ta
fram en minnessak – säljaren föreslog ett smycke i form av en propeller. Tidigare har
pins tagits fram.
Förbundsmötet
Josefine har börjat med verksamhetsberättelsen, sammanställt resultat både till
verksamhetsberättelsen och som underlag för Stora Grabbars Märke. Än så länge
inga motioner inskickade.
Women in sport + adventure
Jamie deltog på endagskonferensen WSA i Umeå. Konferensen skulle ha fokus på
hur man lockade kvinnor till mansdominerade organisationer samt hur man skapar
ett välkomnande klimat. Konferensen innehöll mycket bra men egentligen ingenting
om det som fokuset skulle vara på. En konferens vi inte kommer att delta på igen.
Det enda Jamie tog med sig därifrån är några kontakter och förslag på föreläsare till
elit- och ungdomslägret.
Regelböcker
Jamie och Jonas har haft slutspurten vad gäller regelboken. Den är klar och kommer
skickas ut på remiss innan styrelsemötet.
De första tävlingsansökningarna har inkommit och Nynäshamns SS har bekräftat att
de arrangerar nordiskt mästerskap.
Josefine och Jeanne Céwe deltog på Elit- och Idrottslyftskonferensen som var den
12–13 oktober 2017. En tvådagarskonferens som bestod av blandat innehåll; i
huvudet på tonåringar, landslagsledning, barn- och ungdomsidrott kontra elitidrott
med mera.
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Övrigt
Den 26 oktober 2017 kommer Jamie och Jonas att träffa Gustav Morin angående
pressutskick och reportage till våra kanaler.
§9

Genomlysning av föreningar - Rapport från RF
Rapporten gicks igenom och styrelsen konstaterades att ingenting kan göra förrän
vi har haft mötet med RF den 26 oktober 2017. Därefter kan felaktigheterna
åtgärdas.

§10

Rapport från general assembly
Sverige och VROM har tilldelats EM i offshore 3A, 3B, 3C och 3X. Mikael Lundblad
har genom Cominoff också fått uppdraget att hitta arrangörer för VM i
offshoreklasserna då ingen sökt detta arrangemang. Frågan om någon svensk klubb
vill arrangera kommer att lyftas på offshore summer up i helgen.
Samtliga regeländringar och beslut från GA finns publicerade på UIM:s hemsida.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
uppdra till Jamie att skriva ett brev som ska skickas till UIM angående
placeringen av nästa års årsmöte i Beirut, Libanon.

Beslutspunkter
§11
Åtgärdsplan efter genomlysningen av föreningarna
Åtgärdsplanen kan fastställas först efter mötet med RF den 26 oktober 2017.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
ge Jamie i uppdrag att skapa en åtgärdsplan efter mötet med RF.
§112

Plan för 70-årsjubileumet
En diskussion fördes kring hur mycket och på vilket sätt det ska synas att förbundet
fyller 70 år nästa år.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
kansliet får i uppdrag att hålla ihop jubileumsaktiviteterna under nästa år.

§13

Nomineringar; Kunglig medalj, Idrottsgalan, Bohusläningens Idrottspris och
stjärnorna på slottet (Örebro)
Jamie informerade om de olika utmärkelser som kan vara aktuella att nominera till.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
ge Jamie i uppdrag att skicka in de nomineringar som inkommit från
förbundsstyrelsen.
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Diskussionspunkter
§14
Genomgång av inkomna motioner
Motionerna gicks igenom och diskuterades.
Förbundsmötet beslutar
att
uppdra till Jamie att formulera svaren utefter styrelsens diskussioner under
mötet.
§15

Genomgång av propositioner som ska skrivas.
Förbundsmötet beslutar
att
uppdra till Jamie att skriva propositionerna om stadgar och regelböcker.

§16

Beviljade projekt och eventuella projektansökningar genom Framåtfonden
Jamie informerade om att en ny ansökningsperiod öppnas upp för Framåtfonden
under november.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
ge Jamie i uppdrag att undersöka möjligheterna för att söka pengar för ett
Classic projekt.

§17

Nästa möte
21 november 2017, årsmötet den 2 december 2017 samt öppet forum med
styrelsen den 3 december 2017.

§18

Övriga frågor
Genomförandet av Östhammars GP
Det har inkommit klagomål på hur tävlingen genomfördes. Klagomålen kommer tas
upp på Offshore Summer Up. Kontrollantrapporterna har ännu inte inkommit men
där ska eventuella brister tas upp.
Dator till resultathantering vid aquabiketävlingar
Den person som ska sköta resultathanteringen har undersökt om det är möjligt att
förbundet kan stå för en dator och skrivare som följer med på alla SM-tävlingar i
aquabike för att underlätta arbetet med resultatlistorna.
Förbundsstyrelsen anser att detta ligger på klubb-/arrangörsnivå och att detta inte
är någonting som förbundet ska stå för eller ansvara för.
SM-veckan
Jamie har bett RF att inte kommunicera ut SM-tävlingen i Offshore i samband med
SM-veckan i med att EM går i Smögen två veckor senare och risken är stor att vi inte
får tillräckligt med båtar till Helsingborg.
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Förbundsstyrelsen beslutar
att
officiellt dra tillbaka ansökan om att få köra en SM-tävling för
offshore i samband med SM-veckan.
Brev från Lycksele Motorklubb
Brevet gicks igenom och styrelsen har ingen tanke om att utesluta föreningen.
SM-status offshore – räknas vattenskoter offshore in?
Nej, de går under aquabikereglementet och därför ska de femklasser som får SMstatus vara fem båtklasser.
§19

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