Svenska Racerbåtförbundet
SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION
Dagordning till styrelsemöte 6 (2017-04-11)
Närvarande: Anders Stark, Eric Jakobsson, Jesper Zander, Johan Österberg, Jonas
Gustafsson, Mikael Heiroth, Roland Edin, Tommy Jakobsson samt tjänsteman Jamie Spörndli.
Närvarande på telefon: Jerry Lidberg, Martin Löfström och Oskar Samuelsson samt Mikael
Lundblad under §15.
Frånvarande: Veronica Olderin och Mikael Hamrén.
§1
§2

Mötet öppnas
Val av sekreterare
Jamie valdes till sekreterare.

§3

Val av person jämte ordförande att justera protokollet
Jonas Gustafsson valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§5

Föregående protokoll och to do listan
Föregående protokoll läggs till handlingarna och to do listan gicks igenom och
uppdaterades.

Rapporter att läsa innan styrelsemötet, endast frågor tas upp på mötet
§6
Ekonomirapport
Anders meddelar att det är färre föreningar som betalat årsavgiften i år än förra året
vid samma tidpunkt. En påminnelse skickas ut till alla föreningar.
§7

Kommittérapporter
Skriftliga kommittérapporter har skickats skriftligt inför mötet. Inget särskilt att
notera.
Rundbanekommittén meddelar att det eventuellt blir en ny tävling i Saltsjöbaden,
det är Stefan Forslund som är drivande.

§8

Kanslirapport
Jamie sammanfattar kort hur mässan Allt för sjön gick och vilka synpunkter som
kommit in från medlemmar.
Kort sagt så var ena halvan jättenöjda och den andra halvan missnöjda. Mässgeneral
Richard Karlsson var nöjd med mässan. Han tyckte det var skönt med en mindre
monter, blir inte så tomt när det är få som bemannar montern. Bra med en mer
öppen och luftigmonter när
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Ny applikation för Idrottsmedel, bl.a. för Idrottslyftet, har lanserats i IdrottOnline.
Denna uppdatering har krävt en del jobb för att få ihop ansökningsformulären till
klubbarna. Vi inväntar att alla buggar i systemet rättas till den 28 mars innan vi
öppnar upp anmälan.
Jamie och Jonas har varit på SF-dialog där huvudpunkterna var:
- Aktuella frågor inför RIM – RS kommentarer på motioner, medlemsansökningar
och information om propositioner
- Antidoping inom Svensk Idrott
- Utbildning och bildning
- Idrottspolitiska frågor inför valet
Jamie har haft möte med Liselotte Ohlson som är chef på
Elitidrottsstödsavdelningen på Riksidrottsförbundet. En genomgång av den
historiska delen av våra projekt och samarbeten, bland annat Team Swe Racing.
Frågor kring vad för stöd de kan bidra med utreddes, bl.a. har Emma-Nellie
Örtendahl beviljats stöd inom idrottsfysiologi. De beviljar också stöd för
landslagsläger/elitläger. Det finns möjlighet för oss att få Landslagsstöd –
fortfarande oklart varför vi inte fått stöd för den matematiska delen (antagligen för
att vi inte i varken budget eller bokföring har landslagskostnader).
Ett första utkast på nya stadgar finns och går ut på remiss till styrelsen. Synpunkter
lämnas skriftligen senast en vecka innan nästa styrelsemöte.
Jamie och Jonas har även påbörjat arbetet med att se över regelböckerna men ännu
inte hittat en bra arbetsgång för processen. Jamie och Jonas får i uppdrag att titta på
vad som egentligen behöver stå med i den nationella regelboken.
§9

Alkotester – vad gäller egentligen?
SVERA får göra alkotest men inte dopingtest. WADA säger också att uttrycket ”vid
tävling” innebär 12 timmar innan tävlingsstart tills dess att tävlingen är slut.
Antidopingavdelningen på Riksidrottsförbundet informerar att om någon blåser
positivt så är vi skyldiga att anmäla till Riksidrottsförbundet.
Räddningsteamet får i uppdrag att genomföra så många alkotester som möjligt
under året.

§10

Svenska Spel och Riksidrottsförbundet i gemensam satsning
Riksidrottsförbundet och Svenska Spel gör tillsammans en treårig satsning för att, i
linje med svensk idrotts strategi mot 2025 och målet ”Livslångt idrottande”, få fler
barn, ungdomar, vuxna och äldre i rörelse. Denna gemensamma satsning kommer
att ingå i Svenska Spels koncept ”Framåt för svensk idrott” och kommer att ha
namnet ”Framåt för rörelse”.
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De 66 specialidrottsförbund som i dag inte har avtal med Svenska Spel kommer att
kontaktas av Riksidrottsförbundet för dialog kring ovan nämnda samarbetsavtal.

§11

Samarbetet Sweboat och Allt för sjön uppsagt
Sweboat har haft ett samarbetsavtal med Stockholmsmässan som
Stockholmsmässan nu har sagt upp. Hur detta kommer påverka oss vet vi inte i
dagsläget men antagligen kommer det bli mycket dyrare att ställa ut på båtmässorna
i framtiden.

Beslutspunkter
§12
Dispens Classic Offshore
Jan Söderholm har blivit beviljad dispens för att få köra Classic under säsongen 2017.
§13

Avtal Webtracking Sweden AB
Föreslaget avtal med Webtracking Sweden AB godkänns av styrelsen.

§14

Bemanning av kansli
Styrelsen beslutar
att
anställa Josefine Forslund på heltid. Tillträde snarast men enligt
överenskommelse.

§15

Flytvästar
I och med de nya UIM reglerna (§712) har det framkommit otydligheter om vad som
gäller för säsongen 2017.
Det är besättningens eget ansvar att försäkra sig om att flytvästen vänder
användaren vid medvetslöst tillstånd. Detta är en viktig säkerhetsdetalj att prova
inför säsongen då det från och med i år kommer ställas krav på att man har testat
detta med full raceutrustning. Detta kan man prova under ordnade former i
samband med SVERA:s turtletester. Ska man köpa ny väst rekommenderar vi att
man köper västar som är gjorda efter de nya guidelinen som UIM tagit fram, för
dessa kommer bli krav inom en snar framtid, vi ligger nu i en övergångsperiod.
Det kommer läggas till en punkt på besiktningsprotokollen där föraren/navigatören
får intyga att denne har testat att flytvästen vänder en vid medvetslöst tillstånd.

§16

Profilkläder
Profilkläder beställs enligt förslag.

Diskussionspunkter
§15
Framåt och framtid
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Styrelsen är eniga om att en målbild måste tas fram för att tydligt kunna specificera
vad förbundet ska satsa på. Fortsätter vi på samma sätt så kommer vi förvalta, vi
måste satsa för att utvecklas.
Jamie och Jonas får i uppdrag att kontakta vår idrottskontakt på SISU för att inleda
ett samarbete och ta fram en utvecklingsplan.
§16

Nästa möte
Nästa möte är den 18 maj 2017 klockan 18.00.

§17
§18

Övriga frågor
Mötet avslutas
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