Svenska Racerbåtförbundet
SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION

Protokoll till styrelsemöte 8 (2017-06-19)
Kallade: Anders Stark, Jesper Zander, Jerry Lidberg, Johan Österberg, Jonas Gustafsson,
Mikael Hamrén, Mikael Heiroth, Roland Edin, Tommy Jacobsson samt tjänsteman Jamie
Spörndli.
Frånvarande: Eric Jakobsson, Martin Löfström, Oskar Samuelsson och Veronica Olderin
§1

Mötet öppnas
Roland öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2

Val av sekreterare
Jamie 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:
- Räddningsteam och incidentrapporter
- Emma-Nellies pris för Nordens främsta förare 2016
- Ny våg för offshore

§5

Föregående protokoll och to do listan
Föregående protokoll fastställdes och to do listan gicks igenom.

Rapporter att läsa innan styrelsemötet, endast frågor tas upp på mötet
§6
Ekonomi & RF-ekonomi
Anders Stark berättade om mötet med RF-ekonomi.
§7

Kommittérapporter
Aquabike rapporterar att det var 126 startande vid SM-premiären.
SM-premiären för offshore innehöll många olyckor men arrangemanget flöt på
väldigt bra trots olyckorna.
Ungdomskommittén tillsammans med Bimba Sjöholm organiserade ett light
turtletest där barn och ungdomar fick möjlighet att testa att bada med sin
utrustning. Det var väldigt lyckat och framförallt föräldrar har tyckt att det var en
jättebra idé.

§8

Kanslirapport
En skriftlig sammanställning av besluten som togs på riksidrottsmötet har skickats ut
till styrelsen. Överlag var det ett bra möte, bra samarbete mellan
motorfederationerna och ett välarrangerat möte.
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Säsongens sista turtletest har arrangerats och det är nu totalt 38 personer som har
genomfört ett godkänt turtletest i Sverige.
Kansliet har tagit över hanteringen av mätbreven. Både Jamie och Josefine kan
utfärda mätbreven numera.
I måndags var Jamie på frukostmöte med Riksidrottsförbundet där de gick igenom
lite tydligare vad man kan söka stimulansbidrag för.
Jamie var i Herräng med Classic gänget och kände av stämningen och åkte racerbåt
för första gången. Det är ett väldigt stort gäng som åker Classic och någonting som vi
verkligen måste ta tillvara på. Där finns en otroligt stor potential att locka nya förare.
Idrottens dag i Hagaparken
Josefine förbereder inför Idrottens dag i Hagaparken i september. Vi har ansökt om
tillstånd för att få köra ett uppvisningsrace i Brunnsviken, inte fått någon
återkoppling från länsstyrelsen ännu. Det tar nog ett tag i och med att det är kunglig
mark.
Kartläggning anläggningar Stockholm
Stockholmsidrotten håller på med en kartläggning av anläggningar där vi som ett av
deras minsta förbund blivit tillfrågade att vara delaktiga. Kansliet har påbörjat det
underlag som efterfrågas och om det är någon som är intresserad får man gärna
anmäla sitt intresse att närvara vid den intervju som kommer vara vårt bidrag till
kartläggningen. Pelle Larsson kommer att stötta oss i det här arbetet.
Profilkläder
Beställningen av profilkläder är gjord, vi väntar dock fortfarande på tygmärkena som
ännu inte kommit. Synpunkter om att trycka ”official” på ryggen har inkommit, vi
kanske får fundera om och trycka något annat på jackorna.
Besvärsnämnd 2017
En besvärsnämnd är tillsatt enligt beslut på förra styrelsemötet. Pelle Larsson som
ordförande och Pernilla Ingvarsson och Peter Skoogh som ledamöter.
Semester under sommaren
Josefine kommer vara ledig 5-12 juli och 27 juli-9 augusti. Jamie kommer ta semester
28-30 juni och 11-22 oktober samt eventuellt någon dag här och där om/när det
passar.
Förutom kanslirapporten så förklarade Jamie vad belysningen av våra föreningar
innebär.
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Förbundsstyrelsen beslutar
att
från och med 2017 samla in föreningarnas årsmötesprotokoll och
årsredovisningar.
§9

Rapport Jamie och Jonas
Stadgar utskickade på remiss
Stadgarna är reviderade enligt önskemål från förra styrelsemötet samt två
paragrafer om besvärsnämnd och disciplinnämnd. Stadgarna har skickats ut på
remiss till alla föreningar och ordförandena, styrelsen fick en kopia på det mailet.
Deadline för remissvar är 31 augusti.
Utvecklingsplan
Jamie och Jonas har haft ett möte med vår nya Idrottskontakt på RF/SISU – Andrea
Davidsson. En bra första träff och en bra start för vår utvecklingsplan som ska
arbetas fram. Det första steget kommer att bli att ta fram någon form av
värdegrund/strategi – vart är det vi vill egentligen?
Arbetet med regelböckerna
Tre kapitel är ”färdigskrivna” och under arbetets gång upptäckte en del konflikter
med UIM:s regelbok. Pelle Larsson har fått det som är färdigt och ska återkomma
med synpunkter innan resterande regelbok gås igenom. Fler personer kommer att få
titta på utkasten innan någonting skickas ut på remiss till klubbarna.
Svenska Spel
Jamie och Jonas har också varit på ett möte med Svenska Spel som handlade om
deras erbjudanden om avtal och vad det skulle krävas för motprestationer.

§10

SM-veckan 2017
Enligt ett förhandsbesked från Länsstyrelsen så kommer det bli en tävlings i
samband med SM-veckan för aquabike och thundercat.

§11

Försäkringar
Jamie informerar om läget vad gäller tredjepartsförsäkringen.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
uppdra till Jamie att titta vad som exakt står i UIM:s regelbok vad gäller
försäljning av försäkringar på tävlingsplats.

Beslutspunkter
§12
SM-veckan 2018
Förbundsstyrelsen beslutar
att
ansöka till SM-veckan för aquabike, rundbana och offshore.
att
uppdra till Jamie att skriva ansökan för samtliga klasser.
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att
att

uppdra till Jamie att ringa ansvarig i Helsingborg och reka eventuella arenor.
tillsätta en projektgrupp som består av Jamie, Tommy och Jonas som får i
uppdrag att arbeta fram ett fungerande koncept för SM-veckan 2018.

§13

Stimulansstödsansökningar
Förbundsstyrelsen beslutar
Att
uppdra till Jamie och Jonas att ta fram förslag och prioritera vad vi kan söka
stimulansmedel för.

§14

Dispens Thundercat
Förbundsstyrelsen beslutar
att
ge Oliver Jonsson åldersdispens att få delta som co-pilot i Thundercat under
SM-veckan 2017.

§15

Reglemente Thundercat - matchrace
Förbundsstyrelsen beslutar
att
fastställa föreslaget reglemente.

§16

Samarbetsavtal Svenska Spel
Avtalsförslaget gicks igenom.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
ingå avtal med Svenska Spel.
att
uppdra till Jamie att titta vidare på vilka som skulle kunna vara förbundets
ambassadörer.

§17

Allt för sjön 2018
I och med att Stockholmsmässan sagt upp avtalet med Sweboat och nu slutit ett nytt
avtal har det blivit ändrade priser för utställare. Detta innebär att om vi skulle ha
samma monter och bemanning som förra året skulle mässan kosta oss nästan det
fyrdubbla.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
avvakta att anmäla oss till Allt för sjön 2018.

§18

Arbetsgrupp för förtjänsttecken och vandringspriser
För att ge förbundet en bättre bild av vilka som är potentiella mottagare då
nomineringar från klubbarna är få diskuterades att efter sommaren tillsätta en
arbetsgrupp som ansvarar för att komma med underlag.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
tillsätta en arbetsgrupp efter sommaren som får ansvara att komma med
underlag för förtjänsttecken och vandringspriser.
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att

§19

uppdra till styrelsen att till nästa möte ha inkommit med förslag på namn.

Förbundsmöte
De offerter som tagits in redovisades och styrelsen enades om vart förbundsmötet
skall hållas 2017.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
förlägga årsmötet den 2 december 2017 i Idrottens Hus och Globe Hotel.

§20

Båtracingmagasinet
Förbundsstyrelsen beslutar
att
upprätta en lista över vart båtracingmagasinet finns tillgängliga.
att
fortsätta med samma layoutare och annonsförsäljare som förra året.

§21

Deltagande på konferenser
Idrottslyftskonferens och elitidrottskonferens 12-13 oktober i Stockholm – Josefine
Forslund.
Mötesplats idrott och destination 17-18 oktober i Umeå – kolla med resten av
styrelsen om någon kan delta.

Diskussionspunkter
§22
Nästa möte
Nästa möte är måndag den 28 augusti 2017 klockan 18.00 i Idrottens Hus.
Mötet därefter är torsdag den 21 september 2017 klockan 18.00 i Idrottens Hus.
§23
§23 a

Övriga frågor
Räddningsteam – en diskussion förs huruvida förbundsstyrelsen kan ställa krav på
att arrangörerna ska skicka in en ansökan om sanktion för ett icke-sanktionerat
räddningsteam om detta valts. Oskarshamn kommer att ha en rundbanetävling och
enligt regelverket måste de då ha ett auktoriserat räddningsteam. Svårare blir det
när det gäller en Nynäshamn som har en ren offshoretävling, det vi kan göra då är
att be arrangören kontrollera ställda krav i §1.201.02 punkt 9.
Incidentrapporter – Jamie får i uppdrag att informera tävlingskontrollanterna att
förbättra ifyllandet av incidentrapporterna.
Säkerhetsplanen – styrelsen uppmanar alla tävlingsarrangörer att använda sig av
säkerhetsplanen. Jamie får i uppdrag att skicka ut planen till alla arrangörer.

§23 b

Nordens främsta förare 2016 – Pris delas ut vid SM-veckan.

§23 c

Ny våg för offshore – Hamrén får i uppdrag att se vad en ny våg kostar.

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
§24

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

Roland Edin, ordförande

Jamie Spörndli, sekreterare

Jonas Gustafsson, justerare
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