Svenska Racerbåtförbundet
SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION
Protokoll styrelsemöte 12 (2020-10-22)
Närvarande: Anna-Karin Eriksson, Erika Ohlsson, Johan Johansson, Jonas Gustafsson, Kari Fredheim,
Oskar Samuelsson samt Marco Witt.
Anmält frånvaro: Andreas Gustafsson, Lukas Hall och generalsekreterare Jamie Spörndli.

§1 Mötet öppnas
Jonas Gustafsson öppnar mötet.
§2 Val av sekreterare
Erika Ohlsson väljs till sekreterare för mötet.
§3 Val av person jämte ordförande att justera protokollet
Kari Fredheim väljs att jämte ordförande justera protokollet.
§4 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs utan övriga frågor.
§5 Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.
BESLUTSPUNKTER
§6 Samlade handlingar till förbundsmötet
a) Röstlängden
Det finns några frågetecken kring röstlängden och då den regleras av stadgarna är det
styrelsen som måste göra tolkningen. Enligt förbundets stadgar (3 kap §4) får man ”en extra
röst för varje tävling som genomförts där det har utsetts en förbundskontrollant. Som tävling
räknas också förarutbildning som motsvarar en tävling för debutanten och som har anmälts
till förbundet.” Utifrån det har två frågor dykt upp
1. Räknas rekordförsök som en tävling? Förbundskontrollant utses.
2. Räknas svävarnas tävlingar och träningstävlingar? Vi utser ingen kontrollant men de går
inte heller under vårt regelverk.
Det finns även en tredje fråga kopplat till röstlängden som förbundsstyrelsen bör diskutera. I
år har flera föreningar inte haft möjlighet att genomföra sina årsmöten, enligt stadgarna
måste ett årsmöte vara genomfört någon gång under det senaste året vid
förbundsmötesdatumet (och handlingarna vara inskickade) för att föreningen ska få rösträtt.
I dagsläget är det endast sju föreningar som har skickat in sina handlingar.
3. Hur vill förbundsstyrelsen ställa sig till detta inför kommande förbundsmöte?
Förbundsstyrelsen beslutar
att rekordförsök räknas som en tävling.
att svävarnas tävlingar räknas samt att deras träningstävlingar räknas om de har haft
debutanter som medverkat för att lära sig tävla.
att föreslå för förbundsmötet att föregående års handlingar räknas även i år på grund av
rådande corona-pandemi.
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Förbundsstyrelsen diskuterar propositioner, inkomna motioner, verksamhetsinriktning,
budget, föreningens medlemsavgifter samt verksamhetsberättelsen.
§7 Lösta men outnyttjade licenser
Flertalet förare har under en längre tid undrat om det går att få tillbaka pengarna för licenserna
då det inte har varit några tävlingar, läs då de inte har kört några tävlingar. Många undrar också
ifall årets licens är giltig nästa år eller ifall nästa års licens kommer att rabatteras för de som löst
licens i år.
Av 97 lösta årslicenser så är det 47 som är outnyttjade (3 internationella resten nationella
licenser).
Förbundsstyrelsen beslutar
att hänskjuta frågan till nästa möte.
§8 Upplägg förbundsmötet 2020
Förbundsstyrelsen har tagit beslut om att genomföra förbundsmötet fysiskt. Beslutet togs i en
tid då smittspridningen av Covid-19 såg ut att minska, nu är vi i ett läge där det ökar igen. Vill
förbundsstyrelsen korrigera sitt beslut?
Förbundsstyrelsen beslutar
att uppdra åt AU att i samråd med Jamie Spörndli fatta beslut kring om förbundsmötet ska
genomföras fysiskt.
DISKUSSIONSPUNKTER
§9 Riksidrottsforum
Riksidrottsforum är ett förberedande forum inför Riksidrottsmötet nästa år. Det planerades att
genomföras 7-8 november 2020 i Stockholm och Göteborg. Mötet kommer att genomföras
digitalt där Jamie och Jonas deltar. RF har skickat ut ett förberedande underlag som
förbundsstyrelserna kan ta del av och förbereda eventuella medskick till sina ombud.
ÖVRIGA FRÅGOR
§10 Övriga frågor som anmäls på mötet
Inga övriga frågor har anmälts till mötet.
RAPPORTER
§11 Ekonomirapport
Chefsrapport och resultatrapport diskuterades på mötet.
§12 Kommittérapporter
Inga kommittérapporter har inkommit.
§13 Ordförande- och GS-rapport
Ingen ordföranderapport har inkommit.
Bilaga 1: GS-rapport
§14 AU-rapporter
Inget AU-möte har skett.
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§15 Övriga rapporter
Inga övriga rapporter har inkommit.
§16 Nästa möte
Nästa möte är planerat till den 9 november 2020.
§17 Mötet avslutas
Jonas Gustafsson avslutar mötet.

______________________

_________________________

Jonas Gustafsson, ordförande

Erika Ohlsson, mötessekreterare

_________________________
Kari Fredheim, justerare
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BILAGA 1 GS-rapport
Kanslirapporten är skriven av Jamie Spörndli som nedan är ”jag”. Perioden som denna rapport avser
är 17 september-15 oktober 2020.
Arkivering
Per Benson arbetar för tillfället med att gå igenom det som ska arkiveras under kategorierna
regelböcker, årsmöten och styrelsemöten. För tillfället är det endast Per som har tillgång till
materialet och därför också den som utför arbetet.
Tävlingar
SM-veckan 2020 skulle ha genomförts i Halmstad men ställdes in på grund av Covid-19. Halmstad får
istället arrangera SM-veckan 2021 (den 30 juni-6 juli). Vi har nu fått klartecken att arbeta vidare med
vårt deltagande. Tommy Jacobsson sköter all kontakt med RF och Halmstads arrangörsgrupp. Den
tekniska specifikationen är inskickad och arbetet fortsätter tillsammans med främst Johan Johansson
och Mats Örtendahl.
Östhammars GP och VM i GT15 genomfördes i slutet på september. Vinnaren i GT15 visade sig ha
bearbetat motorn och blev diskad och istället blev Hilmer Wiberg världsmästare. Det har inte varit
några följder av diskningen. Få deltagare i både GT30 och offshoreklasserna men GT15 var 15 båtar
från sju olika länder.
Transportstyrelsen och förarbevis för vattenskoter
Transportstyrelsen har lämnat sitt förslag om utbildning och obligatoriskt förarbevis. Det finns en del
frågetecken i förslaget men det är glädjande att läsa att de tagit hänsyn till idrotten.
Svemo
Svemos förbundsmöte har tagit beslutet om att ändra sina stadgar så att ett samgående är möjligt.
Svemo har också tagit beslut om att fortsätta samgåendeprocessen med oss och adjungera in Jonas i
deras förbundsstyrelse.
På tjänstemannanivå är vi nu fyra personer i en projektgrupp som ska leda det operativa arbetet. Jag
kommer att åka ner till Svemos kansli i Norrköping vecka 45 för att vi tillsammans ska sätta
tidsplanen och prioriteringsordningen den närmsta tiden.
RF har också haft ett möte där alla samgåendeprocesser kallats där alla generalsekreterare deltog.
Där fanns möjlighet att ställa frågor och få en hel del svar på praktiska frågor.
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