Svenska Racerbåtförbundet
SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION
Protokoll styrelsemöte 2 (2016-12-12)
Storgatan 28, Stockholm
Anmält frånvaro: Anders Stark, Tommy Jakobsson och Jesper Zander
Närvarande: Eric Jakobsson, Johan Österberg, Jonas Gustafsson, Mikael Hamrén, Mikael
Heiroth, Oskar Samuelsson, Roland Edin och Veronica Olderin samt tjänsteman Jamie
Spörndli.
Närvarande på telefon: Martin Löfström och Jerry Lidberg.

§1

Mötet öppnas
Roland hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§2

Val av sekreterare
Jamie Spörndli valdes till sekreterare.

§3

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

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och inga övriga frågor anmäldes.

§5

Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.

Rapporter
§6

§7

Ekonomirapport
Inget särskilt att rapportera.
Kommittérapporter
De flesta kommittéer har avvaktat första styrelsemötet för att veta vilka
kommittéer som skall fortsätta sitt arbete och vem som väljs som ordförande
för respektive kommitté.
Utbildning: Jerry Lidberg har planerat en utbildningshelg i början på januari
2017 för att komma igång med arbetet av nytt utbildningsmaterial.
Idrottslyftet: Idrottslyftets utvecklingsplan är godkänd av Riksidrottsförbundet.
Ett par ansökningar diskuterades huruvida projektens syfte ligger inom ramen
för Idrottslyftet 2016.
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Aquabike: Årsmötet för Aquabike gick bra och det är en del nya ledamöter i
kommittén. Årsmötesprotokollet kommer inom kort.
§8

Kanslirapport:
I början på november var Jamie och Roland på SF-dialog tillsammans med
Riksidrottsförbundet. En träff där Riksidrottsförbundet berättar om vad som är
på gång och där alla förbund får en möjlighet att lyfta frågor och berätta om
vad som händer i deras respektive verksamheter.
Sedan senaste styrelsemötet har majoriteten av tiden lagts på förberedelser av
förbundsmötet; sammanställa handlingar, ta emot anmälningar och
betalningar, kommunikation med hotellet och andra administrativa
förberedelser.
I mitten på oktober kom återkopplingen på utvecklingsplanen för Idrottslyftet
och en del text behövde korrigeras och omformuleras.
Veckan efter förbundsmötet var den årliga Idrottslyftsträffen på två dagar där
Riksidrottsförbundet och Strategirådet informerade om vikten av uppföljning
och utvärdering, information kring anläggningsstöd samt speeddating med
DF/SISU. Jag valde att träffa de DF/SISU där vi har medlemsföreningar, dvs.
Stockholm, Örebro, Uppland, Värmland och Västergötland. Då DF/SISU träffade
alla 71 förbund förväntar jag mig inte några större insatser gentemot just våra
föreningar men de är i alla fall medvetna om att vi bedriver verksamhet inom
deras geografiska områden samt att vi har en önskan om att de söker upp våra
föreningar. Värmland kommer att söka upp Karlstad Jetracing Club och se ifall
de kunde få till ett samarbete.

§9

Rapport från årsmötena och genomgång av beslut och vem tar ansvaret?
Allemansklassen: Vi går föreningarna tillmötes och hjälper till med det vi kan.
Det kan vara publicering på hemsidan eller utskick till våra medlemmar. Vi kan
också bidra med enklare tjänster så som trycksaker eller andra mindre bidrag.
SM-status för offshore: Aquabike Offshore räknas inte in i reglerna för SMstatus för offshore, det är en disciplin under Aquabike inte under båtracing
offshore. Klasscoachen för Classic Offshore har skickat en fråga om huruvida de
går under Offshore reglementet och därmed också får SM-status. Frågan
skickas till Offshorekommittén att titta på när årsmötesprotokollet är justerat.
Att skriva en befattningsbeskrivning för teknisk kontrollant och besiktningschef
skickas till tekniska kommittén.
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Beslutspunkter
§10
Per capsulam beslut – konstituerande möte
Protokollet för det konstituerande mötet läggs till handlingarna.

§11

Tillsättande av kommittéer
En fråga lyfts vem som ska göra allt det som läggs på kommittéerna.
Ordförande för kommittén får ansvaret att det görs men det innebär inte att
det är ordförande som ska genomföra allting själv, tanken är att ordförande
skall delegera till andra lämpliga personer.
Tekniska kommittén: Tekniska kommittén önskar att tävlingsarrangören får
betala någon form av deposition för att lösa ut verktygen till tävlingarna.
Styrelsen är positiv till detta så länge det fungerar rent praktiskt. Tekniska
kommittén tittar vidare på detta och avgör ifall det är praktiskt genomförbart.
Mikael Hamrén väljs som ordförande. Namn på personer som visat intresse för
att arbeta i kommittén meddelades.
Offshorekommittén: Martin Löfström väljs som ordförande. Namn på personer
som visat intresse för att arbeta i kommittén meddelades.
Aquabikekommittén: Eric Jakobsson valdes som ordförande på årsmötet för
Aquabike.
Rundbana: Oskar Samuelsson väljs som ordförande.
Ungdomskommittén: Ungdomskommittén skall finnas kvar men frågan
angående ordförande bordlägges till nästa möte.

§12

Nordiskt möte (28–29 januari 2017), Kungligt möte (17 januari 2017) samt
Kunglig medalj
Nordiskt möte: Jonas Gustafsson och Roland Edin kan inte delta och Svenska
Racerbåtförbundet ställer ut på MC-mässan samtidigt. Anders Stark, Jamie
Spörndli och Oskar Samuelsson åker och Eric får i uppdrag att hitta en
Aquabikerepresentant.
Kungligt möte: Jonas Gustafsson och Roland Edin går på det kungliga mötet
den 17 januari 2017.
Eventuell nominering till kunglig medalj diskuterades.
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§13

UIM-galan i Monaco
SVERA står för en (1) hotellnatt och flygbiljetter upp till 4000 kr för föraren och
navigatören. Dessa pengar återfås mot kvitto. Vill man ta med sig en gäst får
man stå för kostnaderna själv.

§14

Antidoping – Renvinnare.se och alkoholtester.
Samtliga som ansöker om licens skall genomföra antidoping-utbildningen
renvinnare.se, ett krav från och med säsongen 2017.
Det har inte genomförts några alkoholtester under säsongen 2016. Mikael
Heiroth köper in en alkoholmätare och alkoholtester kommer att genomföras
av räddningsteamet under säsongen 2017.

§15

Arbetsgrupp för omarbetning av UL-reglemente inför säsongen 2018
Beslutas att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Urban Stamming, Mikael
Lundblad, Fredrik Ylikoski och Christer Lindberg får mandat att omarbeta UL
reglementet inför säsongen 2018.

§16

Sanktion räddningsteam
Vi kan sanktionera andra räddningsteam. Kraven är tydliga i regelboken. En
sanktionsansökningsblankett skall tas fram till säsongen 2017.

Diskussionspunkter
§17
SM-veckan
Orust Jetski Klubb har skickat in en förfrågan om bidrag till SM-veckan. 25000
kr för att Tommy Jakobsson ska hålla ihop evenemanget och 25000 kr till
Orust Jetski Klubb för att ha kostnadstäckning för det arbete som klubben
lägger ner. Styrelsen uppdrar Jamie Spörndli att begära in en specificerad
beskrivning av vad det är för kostnader som Orust Jetski Klubb har i samband
med SM-veckan innan ett beslut kan tas.
§18

Prispallen pengarna
Frågan har lyfts vad vi skall göra med pengarna vi fått och kommer att få från
Prispallen och tanken är att göra en rejäl satsning så vi inväntar pengarna för
2016 års pallplaceringar.

§19

Mässorna (MC-mässan/Powersports mässa och Allt för sjön 2017)
MC-mässan: Vi har blivit tilldelade en monter på 30 kvm och Eric Jakobsson,
Jonas Gustafsson och Oskar Samuelsson får i uppdrag att tillfråga förare om de
är intresserade av att ställa ut. Det ska till största del vara Aquabikes i montern.
Montern för Allt för sjön 2017 i Göteborg har vi ännu inte fått klartecken för.
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Inför Allt för sjön 2017 i Stockholm har vi fått en monter på 55 kvm, 5x11 kvm,
på samma ställe som förra året. En grupp tillsätts efter jul för Allt för sjön 2017.
På nästa styrelsemöte bestäms inriktningen och syftet med vår monter på Allt
för sjön 2017 i Stockholm.

§20

Övriga frågor
Inga anmälda övriga frågor.

§21

Nästa möte
Söndagen den 8 januari 2017 klockan 09.00 på Storgatan 28.

§22

Mötet avslutas
Mötet avslutades och Roland tackar för ett bra möte.

Roland Edin, ordförande

Jamie Spörndli, sekreterare

Jonas Gustafsson, justerare
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