Svenska Racerbåtförbundet
SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION
Protokoll styrelsemöte 11 (2020-10-12)
Närvarande: Anna-Karin Eriksson, Erika Ohlsson (från §8), Johan Johansson, Jonas Gustafsson, Kari
Fredheim och Oskar Samuelsson samt generalsekreterare Jamie Spörndli.
Anmält frånvaro: Andreas Gustafsson, Lukas Hall och Marco Witt
§1 Mötet öppnas
Jonas Gustafson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2 Val av sekreterare
Jamie Spörndli väljs till sekreterare för mötet.
§3 Val av person jämte ordförande att justera protokollet
Anna-Karin Eriksson väljs att jämte ordförande justera protokollet.
§4 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med en övrig fråga.
§5 Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.

DISKUSSIONSPUNKTER
§6 Uppföljning efter Svemos förbundsmöte
På Svemos årsmöte lördagen den 10 oktober röstades styrelsens förslag igenom om förändrade
stadgar som möjliggör ett samgående. Jamie och Jonas deltog på plats och presenterade vår
verksamhet på informationsmötet.
Svemos förbundsstyrelse tog sedan på söndagens styrelsemöte beslut om att aktivera
samgåendeprocessen med målbilden att göra SVERA till en del av Svemos verksamhet. Svemos
generalsekreteraren fick i uppdrag att driva processen och löpande rapportera till
förbundsstyrelsen. Det togs också beslut om att adjungera Jonas till Svemos förbundsstyrelse.
Arbetet med samgåendeprocessen fortsätter nu enligt plan.

§7 Transportstyrelsens förslag på förarbevis för vattenskoter
Transportstyrelsen har lämnat sitt förslag på förarbevis för vattenskoter till regeringen. Det går
att utläsa att förslaget om krav på förarbevis för vattenskoter inte gäller den som tränar för att
tävla, tävlar eller deltar i uppvisning med vattenskoter om ett medlemsförbund i
Riksidrottsförbundet ansvarar för verksamheten.
Den debattartikel som togs fram fanns det inget intresse för från media så debattartikeln har nu
skrivits om och skickats som ett brev till infrastrukturministern Tomas Eneroth. Vi väntar på svar
från Tomas och/eller departementet.
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§8 Övriga frågor
a) Avstamp 2021 på Bosön
Förbundsstyrelsen diskuterar förutsättningarna för att genomföra Avstamp 2021 i januari.
Att genomföra det som planerat i fysiskt format är inte lämpligt då många i målgruppen är i
riskgrupper och att vi i dagsläget inte kan veta hur corona-läget ser ut i januari. Några
utbildningar har en del moment som måste genomföras fysiskt, framförallt
besiktningsutbildningarna.
Förbundsstyrelsen beslutar
att inte genomföra Avstamp 2021 i sin helhet fysisk i januari 2021.
att genomföra Avstamp 2021 digitalt i form av digitala föreläsningar istället
att genomföra de utbildningar som går digitalt och de som inte går att genomföra digitalt
fysiskt.
§8 Nästa möte
Nästa möte är planerat till den 22 oktober 2020.
§9 Mötet avslutas
Jonas avslutar mötet.

______________________

_________________________

Jonas Gustafsson, ordförande

Jamie Spörndli, mötessekreterare

_________________________
Anna-Karin Eriksson, justerare
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