Svenska Racerbåtförbundet
SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION
Protokoll för styrelsemöte 9 (2018-08-30)
Närvarande: Annika Wrenkler, Jeanne Céwe, Johan Johansson, Johan Österberg, Jonas Gustafson,
Oskar Samuelsson och Tommy Jacobsson samt Mats Örtendahl (valberedningen) och tjänsteman
Josefine Forslund.
Anmält frånvaro: Camilla Coleman, Josefin Due-Boje och Roland Edin.

§1

Mötet öppnas
Jonas Gustafson öppnar mötet.

§2

Val av sekreterare
Josefine Forslund väljs till sekreterare för mötet.

§3

Val av person jämte ordförande att justera protokollet
Annika Wrenkler väljs att jämte mötesordförande justera protokollet.

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med två övriga frågor.

§5

Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna.

Rapporter att läsa innan styrelsemötet, endast frågor om rapporterna tas upp på mötet
§6
Ekonomi
Annika gick igenom balans- och resultatrapporterna och berättar att hon under hösten
kommer titta närmare på de avräkningskonton som finns och vad dessa har för ändamål.
Josefine informerade om att det finns mycket idrottslyftsmedel (ca 100 000 kr) kvar att söka
för föreningarna. Dessa pengar förfaller och återbetalas till Riksidrottsförbundet vid
årsskiftet.
§7

Kommittérapporter
Aquabikekommittén: det nordiska mästerskapet i Estland var en bra arrangerad tävling men
det var svårt att hitta resultaten efteråt.
Offshorekommittén: det har varit mycket dispensansökningar under säsongen. Några har
resulterat i att vi skickat in motioner till UIM samt blivande propositioner till vårt
förbundsmöte.
Rundbanekommittén: en fråga gällande licenser vid rekordförsök har kommit in till
kommittén. Beslut om detta tas som en övrig fråga (§16)
Tekniska kommittén: en dispensansökan har inkommit. Beslut om detta tas som en övrig
fråga (§16).

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
Ungdomskommittén: en fråga ställs om hur förbundsstyrelsen tänkt locka fler ungdomar till
förbundsmötet. Förbundsstyrelsen uppmuntrar kommittén till att arrangera en aktivitet i
någon form.
§8

Kanslirapport
Sedan senaste styrelsemötet så har Jamie varit själv på kansliet vecka 28-31 och Josefine
kommer vara själv under vecka 32-35 på grund av semestrar. Detta innebär att man får göra
det som behövs oavsett om det vanligtvis är ens ordinarie arbetsuppgifter eller inte.
Tävlingar
Under sommaren är det nästan bara tävlingsfrågor som hinns med när man är ensam på
kansliet. Det är framförallt licensfrågor, administration kring tävlingarna, att hitta
kontrollanter och svara på frågor från arrangörer.
Jamie har varit ute på en aquabike-tävling, den i Karlstad. En välarrangerad tävling med
mycket publik och många förare.
Återrapportering statliga bidrag
Jamie har återrapporterat alla de statliga bidrag som förbundet fått. Det tar ganska mycket
tid att samla ihop underlaget och all statistik.
Förberedelser inför förbundsmötet
Förbundsmötet i december har börjat förberedas. Kallelsen är stadgeenligt utskickad. Både
förbundsstyrelsen har fått respektive deadlines sammanställda, propositioner börjat skrivas
på.
Övrigt värt att nämna är att en ny förening har visat intresse: Lomma Vattenskoterklubb. Vi
har ännu inte fått något resultat från genomlysningen.

§9

Övriga rapporter
Inga övriga rapporter att behandla.

Beslutspunkter
§10
Båtracingmagasinet
En diskussion förs kring Båtracingmagasinets framtid. Kansliet kommer inte att ha tid att
lägga lika mycket tid på tidningen som tidigare år i och med att bemanningen halveras. En
diskussion kring distribution och samarbeten förs.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
inte göra Båtracingmagasinet i den form som det varit tidigare.
att
uppdra till Tommy Jacobsson att titta närmare på eventuella samarbeten kring en
lightversion av Båtracingmagasinet.
att
uppdra till Josefine att återkomma till de som lämnat offerter och se om det är
möjligt att få ett kostnadsneutralt förslag där förbundet står för materialet till
tidningen.
§11

Mässor 2019 – Allt för sjön och MC-mässan
En diskussion förs kring syftet med att ställa ut på mässor och vad det får kosta att ställa ut
på mässor. De mässor som syftas till är främst Allt för sjön i Stockholm och MC-mässan som
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vartannat år är i Stockholm och vartannat i Göteborg. En fråga som diskuterades och ska tas
vidare är om det är möjligt att ställa ut ihop med kommersiella leverantörer, t.ex. hos
Kawasaki eller Mercury.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
inte ta något beslut förrän hela kostnadsbilden för mässorna 2017 och 2018 setts
över.
§12

Historieboken
Inget underlag har inkommit. Roland Edin inväntar fortfarande offert.

§13

Beslut från eventuella punkter ifrån diskussioner den 29 augusti 2018
Annika presenterade ett förslag på arbetsordning som diskuterades.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
uppdra till Annika att revidera arbetsordningen efter styrelsens gemensamma
diskussioner.
att
fastställande av arbetsordningen hänskjuts till nästa styrelsemöte.

Diskussionspunkter
§14
Krishantering inom förbundet och Dödsolyckan i Traben-Trarbach
Efter en olycksdrabbad säsong med ett antal dödsolyckor utomlands lyfter Jeanne frågan
om förbundets arbete vid eventuell kris. En krishanteringsplan finns men behöver
uppdateras och anpassas efter hur organisationen ser ut idag. En checklista skulle behöva
tas fram som tävlingsledare kan följa när olyckan väl är framme.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
uppdra till Jeanne att uppdatera förbundets krishanteringsplan.
att
uppdra till Jeanne att ta fram ett dokument med instruktioner för vad aktiva måste
göra om de är närvarande vid en krissituation i samband med tävling utomlands.
att
uppdra till Jonas att se över om det är möjligt att få försäkringen att täcka samtal
efter att ha varit med om en krissituation i samband med tävling.
§15

Inför förbundsmötet 2018
En diskussion fördes om eventuella förtjänstteckenmottagare till förbundsmötet 2018.
En diskussion fördes om vilka propositioner som ska läggas fram till förbundsmötet 2018.
Några färdigskrivna förslag finns och dessa skickas ut till förbundsstyrelsen att titta på inför
nästa styrelsemöte.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
uppdra till kommittéerna att skriva de nomineringar som diskuterades.

§16

Rekordförsök
En fråga har inkommit till rundbanekommittén om vilken typ av licens som krävs för de olika
rekordförsöken.
Förbundsstyrelsen beslutar
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att
att

§17

uppdra till Josefine att kontakta UIM och fråga ifall de ställer krav på en
internationell licens för ett världsrekordförsök.
svenska materialregler gäller vid rekordförsök i Sverige, även de nationella
undantagsreglerna för hjälmar gäller.

Classic Offshore
Ett brev har inkommit från en Classic-förare om hur rörigt det alltid är med Classic offshore
resultaten vid tävlingar och hur regelverket sällan följs.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
uppdra till Jonas att kontakta avsändaren av brevet och diskutera möjliga lösningar.

§18

Övriga frågor
Bestraffningar offshore 3C
Ett ekipage diskades vid VM:et i Offshore 3C den 4 augusti 2018 på grund av tekniska
felaktigheter. Rapport om detta kom från UIM den 22 augusti 2018.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
Sebastian Groth och Josefin Due-Boje blir avstängda en månad från den 30 augusti
2018.
Dispensansökan GT30
En dispensansökan har inkommit om att köra med en icke-godkänd motor.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
föraren får åka en tävling med motorn, dock inte NM, och startar då fem sekunder
efter.
att
uppdra till Josefine att skriva ihop ett officiellt beslut som Johan Österberg sedan
kommunicerar till klubben och föraren.

§19

Nästa möte
Nästa möte är den 26 september 2018 och mötet i oktober flyttas till den 24 oktober 2018.

§20

Mötet avslutas
Jonas avslutar mötet och tackar för två givande dagar.

Jonas Gustafsson, mötesordförande

Josefine Forslund, sekreterare

Annika Wrenkler, justerare
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