Svenska Racerbåtförbundet
SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION
Protokoll styrelsemöte 4 (2020-03-17)
Närvarande: Anna-Karin Eriksson, Johan Johansson, Jonas Gustafsson, Kari Fredheim, Marco Witt,
Oskar Samuelsson och samt generalsekreterare Jamie Spörndli.
Anmält frånvaro: Andreas Gustafsson, Erika Ohlsson och Lukas Hall.
§1 Mötet öppnas
Jonas Gustafsson hälsar alla välkomna till det första helt digitala styrelsemötet och öppnar
därmed mötet.
§2 Val av sekreterare
Jamie Spörndli väljs att justera protokollet.
§3 Val av person jämte ordförande att justera protokollet
Kari Fredheim väljs att jämte ordförande justera protokollet.
§4 Fastställande av dagordning
Corona-viruset kopplat till förbundets verksamhet är en övrig fråga som saknas i dagordningen.
§5 Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom och fastställs.

BESLUTSPUNKTER
§6 Mål för 2020 utifrån verksamhetsinriktningen
I diskussionen om mål för 2020 har förbundsstyrelsen utgångspunkten att samgåendet med
Svemo blir av.
Målsättningen för 2020 är att förbereda ett samgående med Svemo samt upprätthålla den
tränings-/tävlings-/utbildningsverksamhet som vi normalt sett har.
En risk som identifieras är om spridningen av corona-viruset fortsätter i samma takt och
säsongens tävlingar tvingas ställas in. Till nästa möte ska förbundsstyrelsen fundera kring vilken
typ av verksamhet som går att bedriva i sådant fall.
§7 Projekt och kommittéer
Johan Österberg har tackat ja till att driva tekniska kommittén.
Anna-Karin och Kari har börjat se över rutiner och checklistor för tävlingssekretariat.
SM-veckan sommar 2020 planeras att genomföras som tänkt och arbetet fortlöper.
§8 Adjungerad i Svemos styrelse om samgående
Om det blir ett samgående med Svemo har vi rätt till en adjungerad i Svemos förbundsstyrelsen.
Detta innebär att det är en person som sitter i både SVERAs och Svemos styrelse under en
övergångsperiod. Om det blir ett beslut om samgående den 18 april kommer Svemos
förbundsstyrelse på sitt konstituerandemöte på morgonen den 19 april att ta beslut om vem
som ska adjungeras från SVERA.
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Förbundsstyrelsen beslutar
att
utse Jonas Gustafsson att vara adjungerad i Svemos förbundsstyrelse vid ett eventuellt
samgående.
DISKUSSIONSPUNKTER
§9 Anytec
Den svenska båttillverkaren Anytec har varit i kontakt med förbundet om att delta i våra
tävlingar med en egen klass. Det finns ingen naturlig klass där deras båtar mäter in men däremot
skulle de kunna gå in under UIMs pleasure navigation reglemente. Jonas fortsätter dialogen med
Mikael Lundblad som varit i kontakt med Anytec.
ÖVRIGA FRÅGOR
§10 Övriga frågor som anmäls på mötet
Åtgärder på grund av corona-virus

Förbundet har två turtletest inplanerade de kommande två veckorna. Räddningsteamet
råder oss att ställa in turtletesten då en majoritet av deltagarna kommer att andas i
samma regulator.
Gruppen som ser över kapitel 6 i de Allmänna tävlingsbestämmelserna önskar få
ytterligare en månad på sig då de har personer i gruppen som är i riskgruppen för
corona-viruset vilket har försvårat arbetet då inga fysiska träffar har kunnat genomföras.
Förbundsstyrelsen antar de föreslagna riktlinjerna och rekommendationerna för coronaviruset.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
ställa in turtletesten den 21 och 28 mars 2020.
att
förlänga turtletestintygen som är giltiga idag till 2020-12-31 för nationellt
tävlande.
att
uppdra till Jamie att återkomma med ett nytt datum för turtletest i slutet på
maj.
att
höja avgiften för turtletest till 700 kr för att möjliggöra utökad utbildning
inklusive HLR.
att
gruppen som ser över kapitel 6 i de Allmänna tävlingsbestämmelserna får
ytterligare en månad på sig att genomföra uppdraget.
att
anta de föreslagna riktlinjerna och rekommendationerna från förbundet
gällande corona-viruset.

Ställa frågan till UIM – om vi kan förlänga giltighetstiden för turtleintyg för idag
giltiga intyg. Hur förhålla sig till att sjukvården inte kan ta emot och genomföra
läkarundersökningar för motorsport. Kanske kan vara snälla för sen anmälan?
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RAPPORTER
§11 Ekonomirapport
Inget särskilt anmärkningsvärt. Lite mindre intäkter men inga stora avvikelser. Jamie har
tillsammans med Riksidrottsförbundet elitansvarig kommit överens om att vi enbart behöver
betala tillbaka halva elitstödet för landslagsprojekt då elitlägret 2019 inte kunde genomföras.
§12 Kommittérapporter
Endast aquabikekommittén har lämnat en rapport, de hade möte igår och diskuterade
säsongens tävlingar utifrån rådande läget med corona-viruset. Första EM- och första VMdeltävlingen har ställts in. Aquabikekommittén föreslår förbundsstyrelsen att bevilja en
åldersdispens.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
fastställa aquabikekommitténs förslag om att bevilja åldersdispens för Johanna Broberg
(2004-12-27) att under 2020 få tävla i juniorklassen Runabout GP4 i nationella tävlingar.
§13 Ordförande- och GS-rapport
Ordföranderapport
Ingenting att rapportera förutom löpande avstämningar med Jamie.
Kanslirapport
Kanslirapporten är skriven av Jamie Spörndli som nedan är ”jag”. Perioden som denna rapport
avser är 22 januari-10 mars 2020.
Jag inledde perioden med att vara på semester i två veckor och sedan direkt efter att bli sjuk och
tvingades stanna hemma ett par dagar.
Den här perioden har varit mycket ”ordinarie” arbetsuppgifter, komma ikapp efter semester,
besvara mail och administrera licenser, tävlingar, utbildningar och mässan.
Allt för sjön 2020
Mässan Allt för sjön 2020 har flutit på bra, det var problem vid inflytt när en skiljevägg mellan vår
och SBRCs monter saknades men det löste sig efter många om och men. Det är många som
bemannar montern i år (37 personer) under de tio dagar som mässan har öppet. Det är otroligt
få besökare och det sägs beror på Coronavirus. Mässan tvingades stänga tidigare än planerat på
grund av rådande corona-läge.
Transportstyrelsen
Jag har haft två möten med Transportstyrelsen om vattenskoterfrågan och problematiken. Det
första mötet ihop med Svenska Kanotförbundet och det andra mötet ihop med Svenska
Kanotförbundet och Joakim från Guppa.se. Transportstyrelsen träffar
Infrastrukturdepartementet den 12 mars och där ska bland annat åldersgränsen för vattenskoter
diskuteras. Jag återkommer med mer information.
Utbildning
A2-utbildningen tvingades vi ställa på grund av för få anmälda. En uppdateringsutbildning för A1,
B1 och kontrollanter har genomförts samt en webtrackingutbildning.
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§14 AU-rapporter
AU har haft ett AU-möte mellan styrelsemötena. AU diskuterade eventuella åtgärder kopplat till
spridningen av corona-viruset samt hur punkten för mål 2020 skulle läggas upp på detta
styrelsemöte. Inga beslut togs.
§15 Övriga rapporter
Samgående
Veckan innan förra styrelsemötet hade jag, Jonas och Svemos ordförande Håkan möte med RF
(bland andra generalsekreteraren) för att diskutera det ekonomiska stödet framåt. Vi fick ett
positivt förhandsbesked om att få ett stimulansstöd i storleken att Svemo skulle bli nöjda
under förutsättning att förstudien delrapporterades. En delrapport skickades in och har nu
kompletterats två gånger utifrån de frågor som RF önskat få ytterligare information om. Vi har
fått ett positiv besked och nu saknas bara ett beslut för att kunna komma igång ordentligt med
samgåendeprocessen.
Svemos distrikt har haft sina årsmöten och alla har diskuterat förslaget om samgående.
Genomgående finns en positiv syn på samgåendet men ingenting är klart förrän förbundsmötet
tagit beslutet.

§16 Nästa möte
Nästa möte är planerat till söndag den 19 april 2020 klockan 10-15 på Star Hotel Sollentuna om
Svemos förbundsmöte blir av i fysisk form. Det kommer även finnas möjlighet att delta på länk.

§17 Mötet avslutas
Styrelsen utvärderar hur mötet varit med tanke på att det var första gången de genomförde ett
helt digitalt styrelsemöte. Jonas tackar för ett bra möte och avslutar mötet.

Jonas Gustafsson, ordförande

Jamie Spörndli, mötessekreterare

Kari Fredheim, justerare
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