Svenska Racerbåtförbundet
SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION

Protokoll styrelsemöte 5 (2017-03-08)
Telefonmöte 18.00
Närvarande: Jerry Lidberg, Jesper Zander, Martin Löfström, Mikael Hamrén, Oskar
Samuelsson, Roland Edin, Tommy Jacobsson samt tjänsteman Jamie Spörndli.
Frånvarande: Anders Stark, Eric Jakobsson, Johan Österberg, Jonas Gustafsson, Mikael
Heiroth, och Veronica Olderin.

§1

Mötet öppnas
Roland öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2

Val av sekreterare
Jamie valdes till sekreterare.

§3

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

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§5

Föregående protokoll och to do listan
To do listan gicks igenom och uppdaterades.

Rapporter
§6

Allt för sjön 2017
Montern är betydligt mindre i år än vad den varit tidigare år men kommentarerna
om utseendet av montern har varit positiva. Generellt är det sämre med besökare i
år än förra året. Rickard Karlsson och Mikael Heiroth, tillsammans med Jamie,
bemannar montern större delen av tiden.

§7

Rundbanekommittén
Det var GT30-möte i måndags och stämningen är bra, det verkar bli minst 10 båtar.
Hjälmfrågan lyftes – vad gäller egentligen internationellt? Jamie får i uppdrag att
kolla med Lundblad om vad som gäller.
Flytvästar var en andra fråga – de flytvästar som är godkända idag är egentligen
förstora får de som åker GT15 och vissa i GT30, västen sitter inte bra – hur löser vi
detta? Rundbanekommittén får i uppdrag att titta på frågan och rådfråga Mikael
Lundblad.
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Offshorekommittén får i uppdrag att diskutera frågan och problematiken kring
flytvästar för offshoreracing.
§8

Offshorekommittén
Martin Löfström meddelar att han kommer ta steget tillbaka det kommande
halvåret och lämnar över ordföranderollen till Jesper Zander i Offshorekommittén
tillsvidare.

§9

SM-veckan
Det verkar som att vi får vara i samma sjö som sist. Miljöförvaltningen har ännu inte
tagit något beslut men det verkar svårt att få åka i Öresjö.

Beslut
§10
Classic Offshore Regler
Inget beslut kan tas då offshore kommittén inte haft tid att titta på regelverket
ordentligt. Jesper Zander återkommer så fort kommittén haft tid att titta på
förslaget.
§11

Profilkläder
Jamie får i uppdrag att sammanställa vilka personer som behöver profilkläder och ta
fram ett kostnadsförslag på detta. Mailas ut till styrelsen innan nästa möte.

§12

Utbildning
Dåligt med anmälda till utbildningshelgen i Hallstahammar, åtta anmälda till alla tre
utbildningar. Aquabike ska träffas och arbeta fram utbildningsmaterialet om två
veckor.

§13

Kontrollanter
Aquabikekommittén menar att det är viktigt att tydliggöra varifrån kontrollanterna
kommer – SVERA, UIM och h2o-racing osv. Viktigt att detta syns på tävlingsplatsen i
form av exempelvis profilkläder.
Aquabikekommittén ser också en fördel med att ta bort begreppet ”kontrollant” då
detta kan låta lite hårt. Styrelsen får i uppdrag att fundera och komma med förslag
på nytt begrepp till nästa styrelsemöte.

§14

Sanktion till Classic Uppvisningar
De classic uppvisningar som står i uppvisningskalendern på hemsidan är
sanktionerade av förbundet. Inga resultat får upprättas och inte heller får priser
delas ut för då klassas det som tävling och andra regler gäller.

§15

P750-meeting working group
Jonas åker till Amsterdam den 5 maj och deltar i P750 working group möte.
Förbundet står för hotellkostnaderna.
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§16

Förbundsmöte 2017
Preliminärt blir förbundsmötet den 2-3 december 2017.

§17

Nästa möte
19 april 2017
18 maj 2017

§18

Mötet avslutas
Roland avslutade mötet och tackade för ett bra möte.

Roland Edin, ordförande

Jamie Spörndli, sekreterare

Jerry Lidberg, justerare
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