Svenska Racerbåtförbundet
SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION
Protokoll till styrelsemöte 7 (2020-06-10)
Närvarande: Andreas Gustafsson, Erika Ohlsson, Johan Johansson, Jonas Gustafsson, Kari Fredheim,
Marco Witt, Oskar Samuelsson och samt generalsekreterare Jamie Spörndli.
Frånvarande: Anna-Karin Eriksson, Lukas Hall
§1 Mötet öppnas
Jonas öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2 Val av sekreterare
Jamie 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 några övriga frågor.
§5 Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.

BESLUTSPUNKTER
§6 Budget förbundsmöte
Det beslutade mötet för förbundsmötet (lördag 28 november) var bokat på Bosön men
tillgängligt helgen efter (5 december). Förbundsstyrelsen diskuterar ett nytt mötesdatum för att
kunna bibehålla tänkt koncept och prisbild.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
kalla till förbundsmöte den 5 december 2020 istället och att förlägga mötet på Bosön.
DISKUSSIONSPUNKTER
§7 Nuläge coronaviruset
Jonas föredrar nuläget kopplat till restriktioner till spridningen av corona-viruset. I dagsläget
finns det frågor kring om våra tävlingar räknas som offentlig tillställningar eller inte och hur
maxantalet på 50 personer ska tolkas, räknas utövare och funktionärer med eller inte?
Riksidrottsförbundet för en dialog med myndigheterna och återkommer i frågorna senast under
nästa vecka.
§8 Tävlingar
Det är många blandade frågor om tävlingar som aktualiseras nu, en del enklare och andra lite
mer invecklade. Förbundsstyrelsen diskuterar dessa.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
tävlingsnummer får hållas ytterligare en säsong och att säsongen 2020 inte räknas i
detta sammanhang.
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att

att

tävlingar få SM-status om de utlyses senast en månad innan samt att inga
reserestriktioner eller restriktioner för deltagande finns på grund av smittspridningsrisk
av covid-19.
läkarintyg som varit giltiga under 2019 även är giltiga nationellt under 2020.

§9 Utbildningsplan framåt
Förbundsstyrelsen konstaterar att det inte blir mycket av säsongen 2020 och att det behövs ett
avstamp inför 2021 genom en utbildningshelg.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
bjuda in till en utbildningshelg 16-17 januari 2021.

ÖVRIGA FRÅGOR
§10 Övriga frågor som anmäls på mötet
Inga övriga frågor har anmälts till mötet.
RAPPORTER
§11 Ekonomirapport
Det har tidigare förekommit brister i ekonomiredovisningen som gjort att det blivit ett
rättningsarbete som tagit mycket tid, detta gör att rapporterna är svåra att tyda men vi ser inga
stora avvikelser i resultatet. Vi följer den reviderade prognosen för Q3. Förhoppningsvis kommer
vi tidigt i höst få justerade och tydliga rapporter.
§12 Kommittérapporter
Inga kommittérapporter har inkommit.
§13 Ordförande- och GS-rapport
Ingen ordföranderapport har inkommit.
GS-rapport
GS-rapporten är skriven av Jamie Spörndli som nedan är ”jag”. Perioden som denna rapport
avser är 29 april- 3 juni 2020.
Det är inte så mycket som är som vanligt just nu men en vardag börjar formas. Förare och
klubbar börja höra av sig med funderingar och frågor om säsongen. Mycket ”städarbete” görs
fortfarande.
Ekonomi
Ekonomihanteringen är numera under kontroll, förhoppningen är att rapporterna som kommer
närmsta dagarna ser vettiga och förståeliga ut.
En hel del arbete har lagts på att rapportera ekonomiska konsekvenser pga corona till RF, både
kartläggning och faktiskt ansökan om kompensationsstöd. Vi ansökte om 241 627 kr i
kompensationsstöd från RF, främst för tappade intäkter för licenser och tävlingar.
Prova-på läger Orust jetski klubb i samarbete med kommunen
Under vecka 25 och 26 i sommar kommer OJK att vara en del av ett sommarläger som Orust
kommun arrangerar för barn födda 2008. På lägret kommer 76 barn att få testa på att köra
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aquabike. Detta har satt mig i arbete då samtliga behöver dispens från Transportstyrelsen då de
inte fyllt 15 år.

Avtal Framåt för fler i rörelse
Jag har signerat ett tilläggsavtal till vårt redan befintliga avtal med Svenska Spel och Framåt för
fler i rörelse. Tilläggsavtalet har tillkommit då förhandlingen mellan RF och Svenska Spel har
dragit ut på tiden. Detta innebär att vi kommer få en kontant ersättning på 43 750 kr under
andra halvåret 2020.
Försäkring vid träning
Vi har nu fått klartecken från Folksam att olycksfallsförsäkringen även gäller vid träning
arrangerad av förening eller aktiv och som är sanktionerad av förbundet. Diskussioner förs
fortfarande med Trygg-Hansa om att få samma förutsättningar för ansvarsförsäkringen.
§14 AU-rapporter
Inga skriftliga AU-rapporter finns, AU har haft ett möte för att förbereda detta mötes
dagordning.
§15 Övriga rapporter
a) Webtracking
Numera går det att lägga upp fasta banor med automatisk tidtagning i Webtracking systemet.
Det vore roligt om man kunde göra lika långa banor på olika ställen i landet för att kunna tävla
mot varandra men på olika banor.
§16 Nästa möte
Nästa möte är planerat till den 15 juli och sedan 26 augusti 2020.
§17 Mötet avslutas
Jonas avslutar mötet och önskar alla en trevlig sommar.

______________________

_________________________

Jonas Gustafsson, ordförande

Jamie Spörndli, mötessekreterare

______________________
Kari Fredheim, justerare
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