Svenska Racerbåtförbundet
SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION
Protokoll styrelsemöte 1 (2020-01-11)
Kallade: Andreas Gustafsson, Anna-Karin Eriksson, Erika Ohlsson, Jonas Gustafsson, Kari Fredheim,
Oskar Samuelsson och samt generalsekreterare Jamie Spörndli.
Anmält frånvaro: Johan Johansson, Lukas Hall och Marco Witt,

§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 att justera protokollet.
§4 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
§5 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll är ännu inte justerat, fastställs på nästa möte.

BESLUTSPUNKTER
§6 SM-status offshoreklasser
De fem till antalet startande största klasserna, avseende antal förare, får SM-status
nästkommande år. Vid samma antal deltagare skall antal starter i klassen avgöra vilken klass som
erhåller SM påföljande år. De följande fyra klasserna i storlek får RM-status. Förbundsstyrelsen
har rätt att tilldela ytterligare en klass RM-status.
I år är det två klasser som har samma antal startande och samma antal starter (1 startande, 2
starter) som ”slåss” om den sista RM-statusen. Förslagsvis tar förbundsstyrelsen beslut om att
tilldela båda klasserna RM-status, alternativt förtydligar regeln om hur klasser med lika antal
starter och startande ska särskiljas.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
tilldela de båda offshoreklasserna RM-status.
§7 Beslut om organisering och tillsättande av kommittéer
Förbundsstyrelsen har under gårdagen haft en workshop och diskuterat den interna
organisationen.
Förbundsstyrelsen anser att kommittéerna ska vara ansvariga för förvaltning inom de respektive
områdena, utvecklingsarbete ska ske inom projekt. Funktionsansvariga bevakar och sköter
löpande förändringar inom ett visst område/funktion.
Hur säkerhet ska organiseras har förbundsstyrelsen ännu inte kommit fram till.
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Förbundsstyrelsen beslutar
att
tillsätta aquabike-, offshore-, rundbane-, svävar- och tekniska kommittén.
att
utse en funktionsansvarig för miljö.
att
utreda möjligheterna att starta ett RaceWKND-projekt.
att
ge Tommy Jacobsson mandatet att driva SM-veckan 2020 som ett projekt.
§8 Nordiskt möte
Det nordiska mötet är den 25 januari 2020 i Tallinn, Estland.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
Jonas Gustafson deltar på det nordiska mötet.

ÖVRIGA FRÅGOR
§9 Övriga frågor som anmäls på mötet
Inga övriga frågor har anmälts till mötet.

RAPPORTER
§11 Ekonomirapport
Kari Fredheim berättar hur ekonomihanteringen skötts hittills och förbundsstyrelsen diskuterar
hur ekonomin ska följas upp framöver.
§12 Kommittérapporter
Inga kommittérapporter till detta möte, Jonas berättar hur det har gått till under föregående år.
§13 Ordförande- och GS-rapport
Ingen ordförande eller GS-rapport till detta möte, Jonas berättar hur det har gått till under
föregående år.
§14 AU-rapporter
Det har inte varit något AU-möte sedan det senaste styrelsemöte.
§15 Övriga rapporter
Jamie berättar om Svenska Kanotförbundets enkät om kanotisters upplevelser av
vattenskoterproblematiken.
§16 Nästa möte
Nästa möte är planerat till den 17 februari 2020, klockan 16-20 i Stockholm. Mötesplan för våren
och sommaren ser ut enligt följande:
17 mars 2020, klockan 16-20
19 april 2020 i Stockholm – klockan 10 -15
5 maj 2020 – klockan 17 -20
10 juni 2020 – klockan 16 -17.30 (ett telefonmöte vid behov)
15 juli 2020 – klockan 16-17.30 (ett telefonmöte för avstämning om UIM-motioner)
26 augusti 2020 – klockan 16-20
Det finns alltid möjlighet att delta på länk.
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§17 Mötet avslutas
Jonas avslutar mötet.

Jonas Gustafson, ordförande

Jamie Spörndli, mötessekreterare

Andreas Gustafsson, justerare
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