Svenska Racerbåtförbundet
SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION
Protokoll styrelsemöte 10 (2020-09-23)
Närvarande: Andreas Gustafsson, Anna-Karin Eriksson, Erika Ohlsson, Johan Johansson, Jonas
Gustafsson, Kari Fredheim, Marco Witt och Oskar Samuelsson samt generalsekreterare Jamie
Spörndli.
Anmält frånvaro: Lukas Hall.
§1 Mötet öppnas
Jonas Gustafson öppnar mötet.
§2 Val av sekreterare
Jamie Spörndli väljs till sekreterare för mötet.
§3 Val av person jämte ordförande att justera protokollet
Andreas Gustafsson väljs att jämte ordförande justera protokollet.
§4 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med två övriga frågor.
§5 Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.
BESLUTSPUNKTER
§5 Nomineringar till UIM
UIM Council kommer att föreslå att mandat som går ut 2020 ska förlängas med två år med tanke
på att Covid-19 pandemin har gjort att fysiska möten inte kunnat genomföras och att valen och
tillhörande lobbyarbete inte kan genomföras som vanligt. Nomineringar måste dock skickas in
ändå ifall General Assembly inte beslutar att förlänga mandatperioderna med två år.
Förbundsstyrelsen beslutar
att uppdra till Jonas att följa upp de redan valda svenska representanterna för att undersöka
intresset för fortsatt engagemang.
att nominera de sittande svenska representanter som är intresserade.
DISKUSSIONSPUNKTER
§6 Verksamhetsinriktning 2020-2021
Förbundsstyrelsen behöver börja sätta riktningen för 2020-2021 och skissa på en
verksamhetsinriktning för samma period.
Förbundsstyrelsen beslutar
att uppdra till Jamie att skriva ett första utkast på verksamhetsinriktningen för 2020-2021
utifrån förbundsstyrelsens diskussioner till nästa styrelsemöte.
§7 Propositioner till förbundsmötet 2020
Förbundsstyrelsen diskuterar eventuella propositioner till förbundsmötet men inväntar beslut
om samgående för att fastställa eventuella propositioner.
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§8 Upplägg förbundsmötet 2020
Jamie fick i uppdrag att till detta styrelsemöte återkomma med förslag på upplägg för
förbundsmötet, styrelsen diskuterar förmötenas vikt och hur dessa ska genomföras.
Förbundsstyrelsen beslutar
att genomföra fysiska förmötet på förmiddagen för ombud med möjlighet att ansluta digitalt
för åhörare.

ÖVRIGA FRÅGOR
§9 Övriga frågor som anmäls på mötet
Nominering till Idrottsgalan senast 1 oktober 2020
Förbundsstyrelsen diskuterar eventuella nomineringar till idrottsgalans olika pris.
Förbundsstyrelsen beslutar
att nominera Emma-Nellie Örtendahl till Årets kvinnliga idrottare och Jonas Andersson till årets
manliga idrottare samt de båda till årets prestation.
Kompensationsstöd
Jonas informerar om att regeringen har beslutat att ge idrottsrörelsen 1 miljard kronor i förlängt

stöd på grund av Covid-19. Inom kort kommer idrottsföreningar och förbund kunna ansöka om
stöd för andra halvåret 2020.
RAPPORTER
§10 Ekonomirapport
Rapporterna visar att vi fortsatt klarat oss bra trots covid-19. Det ligger kvar en hel del
kundfordringar som kommer att få påminnelser nu i slutet av september.
§11 Kommittérapporter
Inga kommittérapporter har inkommit till styrelsemötet.
§12 Ordförande- och GS-rapport
Ingen ordföranderapport har inkommit men Jonas informerar muntligt om särskilda händelser
sedan förra styrelsemötet, främst externa mötet med RF om Covid-19 och kompensationsstöd.
Bilaga 1: GS-rapport
Kanslirapporten är skriven av Jamie Spörndli som nedan är ”jag”. Perioden som denna rapport
avser är 20 augusti - 16 september 2020.
Arkivering
Dialog förs med Per Benson om hur vi ska ta arbetet vidare, vi kommer med största sannolikhet
att ta en kategori i taget.
Tävlingar
Ytterligare en tävling har genomförts, Kentys Race. Det blev en inbjudningstävling med ca 15
deltagare. KMKs tävling ställdes in vilket innebär att det inte kommer bli något RM/SM i vare sig
OSY400 eller GT15. GT30 kommer att köra RM/SM i Östhammar då GT15 kör VM.
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Höstracet ställdes in på grund av för få anmälningar, detta innebär att det inte blir något RM/SM
för offshore förutom för K som kör Östhammar som en RM-/SM-tävling.
Transportstyrelsen och förarbevis för vattenskoter
Jag och Jonas bjöds in till en hearing med Transportstyrelsen angående förarbevis för
vattenskoter. Deltog gjorde ett flertal andra organisationer, bl.a. Svenska Seglarförbundet,
Svenska Kanotförbundet, Svenska Kryssarklubben, Svenska Båtunionen och Sweboat.
Mötet i sig var dåligt uppstyrt och med ett otydligt syfte vilket gjorde att diskussionerna spretade
något otroligt mellan detaljfrågor och principfrågor. Transportstyrelsen fick med sig en hel del
input och de meddelade att deras förslag på förarbevis kommer att skickas till oss på remiss
innan den går till regeringen.
Svemo
Det arbetas för tillfället med en arbetsplan för 2021, frågor kring min anställning och
förberedelser inför Svemos förbundsmöte den 10 oktober. Jag har också tillsammans med övriga
samgåendeprocesser sammanställt det stöd som önskas få från RF, framförallt handlar det om
juridiska, IT- och ekonomiska frågor.
RF väntas kalla till ett möte med samtliga processer inom kort för att reda ut alla praktiska
frågor.
§13 AU-rapporter
Inget AU-möte har varit sedan förra styrelsemötet.
§14 Övriga rapporter
Inga övriga rapporter till detta styrelsemöte.
§15 Nästa möte
Nästa möte är planerat till den 12 oktober 2020 klockan 18.00 och därefter 22 oktober 2020
klockan 16.00.
Riksidrottsidrottsforum genomförs på olika platser i landet den 7-8 november 2020, Jonas och
Jamie deltar.
§16 Mötet avslutas
Jonas Gustafson avslutar mötet.

______________________

_________________________

Jonas Gustafsson, ordförande

Jamie Spörndli, mötessekreterare

_________________________
Andreas Gustafsson, justerare
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