Svenska Racerbåtförbundet
SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION
Protokoll styrelsemöte 6 (2020-05-05)
Närvarande: Andreas Gustafsson, Anna-Karin Eriksson, Erika Ohlsson, Johan Johansson, Jonas
Gustafsson, Kari Fredheim, Marco Witt, Oskar Samuelsson och samt generalsekreterare Jamie
Spörndli.
Frånvarande: 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
Johan Johansson väljs att jämte ordförande justera protokollet.
§4 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs utan några övriga frågor.
§5 Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.
BESLUTSPUNKTER
§6 Datum för förbundsmöte 2020
Tidigare år har förbundsmötet varit i slutet på november eller början på december med den
internationella tävlingskalendern i åtanke.

Förbundsstyrelsen beslutar
att
kalla till årsmöte lördagen den 28 november 2020 i Stockholmstrakten.
DISKUSSIONSPUNKTER
§7 Nomineringar till Riksidrottsstyrelsen
På Riksidrottsmötet 2021 kommer ledamöter och en ny ordförande för Riksidrottsstyrelsen (RS)
att väljas. Fram till årsskiftet har alla medlemsförbund möjlighet att nominera personer till RS.
Nu pågår många diskussioner och samtal om profil på de personer som ska väljas, framförallt för
ordföranderollen.
Jonas berättar om mötet med valberedningen och den profil som beskrevs där.
Förbundsstyrelsen för en diskussion om vad för profil de anser att RS framtida ordförande ska
ha. Jonas tar med styrelsens medskick i samtalen framåt.
§8 Nomineringar till UIM
Förbundsstyrelsen konstaterar att ett antal svenskars mandat i UIM tar slut vid kommande
general assembly. Jonas tar kontakt med de olika personerna och ställer frågan om fortsatt
intresse att engagera sig i UIM. Jamie får i uppdrag att informera på hemsidan om vilka poster
som det går att nominera till och ta in intresseanmälningar när UIM har skickat ut informationen.
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§9 Vad gör vi under karantän?
Förbundsstyrelsen diskuterar eventuella nya tävlingsformer där Jonas, Marco och Andreas
kommer diskutera frågan vidare i ett separat forum. Förbundets Instagram-konto ska lånas ut till
aktiva under en kortare period samt efterlysa bilder och reportage om vad som händer på
racingfronten under karantänstider som kan publiceras på hemsidan.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
efterlysa någon som vill hjälpa till att utveckla förbundets närvaro på sociala medier
med målet att ta fram en strategi för sociala medier.
ÖVRIGA FRÅGOR
§10 Övriga frågor som anmäls på mötet
Inga övriga frågor.
RAPPORTER
§11 Ekonomirapport
På grund av personalbyte på RF ekonomi har vi i dagsläget svårt att få ut tillförlitliga siffror men
vi ser att vi går miste om en del intäkter på grund av Corona. Jamie träffar den nya
ekonomihanteraren i nästa vecka och återkommer därefter med en ekonomisk rapport. En
ansökan om kompensationsstöd för negativa konsekvenser av coronaviruset kommer att skickas
in.
§12 Kommittérapporter
Inga kommittérapporter har inkommit.
§13 Ordförande- och GS-rapport – JG & JS
Ingen ordföranderapport har inkommit.
GS-rapport
Kanslirapporten är skriven av Jamie Spörndli som nedan är ”jag”. Perioden som denna rapport
avser är 15-28 april 2020.
Jag arbetar fortsatt hemifrån. Mycket av det ”vanliga” dagliga arbetet ligger på paus tills
säsongen drar igång. Däremot kommer en del administrations- och ekonomiuppgifter med hela
coronakrisen. Kartläggning av påverkan av verksamhet, ekonomiska konsekvenser osv har
rapporterats till RF för att kunna få kompensationsstöd för förlorade intäkter.
Ekonomi
Den andra dialogträffen kring det ekonomiska stödet från 2022 har varit och nu är fokus på om
man ska skruva på parametrar, försöka balansera de parametrarna osv.
Pontus som arbetar på RF ekonomi slutar imorgon 29 april 2020. Andrea Schmalzried kommer
att ta över, hon arbetar idag på RF ekonomi med andra förbund.
Referensgrupp: Översyn av uppdrag och arbetssätt för RF, SISU och SF
Jag blev i höstas nominerad och antagen till två av Riksidrottsförbundets referensgrupper, den
ena på mandat av SVERA och den andra på mandat av Skolidrottsförbundet. För SVERA sitter jag i
referensgruppen där man gör en översyn av uppdrag och arbetssätt för idrotten. Jag har deltagit
på två mötet, ett missade jag på grund av semester. De två stora kärnfrågorna är RF-SISU
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distriktens uppdrag samt RF/SISU riks centrala uppdrag och balansen mellan de tre olika
uppdragen.
Översynen kommer att presenteras på Riksidrottsforum i november.
Tävlingar
Alla tävlingar fram till och med juni är inställda. Först ut på tävlingskalendern för tillfället är
Oskarshamns Offshore Race den 3-4 juli. De kommer att ta beslut om tävlingen ska genomföras
efter den 15 maj när festivalen Latitud 57 tagit beslut, då tävlingen kan ses som en del av
festivalen.
SM-veckan är inställd och avtalet med Destination Halmstad AB är uppsagt och därmed hävt.
SVT har idéer om att göra en annan sportsatsning under augusti men på eventuellt olika
inspelningsplatser runt om i landet. Vi har ställt oss positiva.
Uppdrag från förbundsmötet
Uppdrag gavs till Pernilla Ingvarsson och Harald Halvorsen att gemensamt tolka UIM
offshorereglerna 312 och 320. Även UIM ska tolka reglerna och tolkningen skulle fastställas på
midterm meeting som var i helgen, men jag har inte fått några besked om vad som beslutades
på det mötet ännu.
Möte om Classic Hydro
Jag, Anna-Karin, Oskar, Pelle Larsson, Anders Dickfors och Henry Johansson hade en möte och
diskuterade läget för classic hydro. Det finns internationellt intresse att komma och köra i
Sverige samtidigt som internationella classic hydro förare inte är anslutna till ett UIM-anslutet
NA. En del av dessa tävlingsadministrativa frågor har börjats reda i och målet är att enas kring ett
internationellt regelverk som ska gälla alla. Det svenska regelverket kommer att utgöra grunden.
§14 AU-rapporter
Jonas berättar kort om AU:s senaste möte.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
fastställa AU:s beslut om att låna ut Jamie till Svemo i två olika projekt under
förutsättning att arbetsuppgifterna för SVERA går före.
§15 Övriga rapporter
Inga övrig rapporter.
§16 Nästa möte
Nästa möte är planerat till 10 juni 2020 och därefter den 26 augusti 2020.
§17 Mötet avslutas
Jonas avslutar mötet.

______________________

_________________________

Jonas Gustafsson, ordförande

Jamie Spörndli, mötessekreterare

______________________
Johan Johansson, justerare
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