Svenska Racerbåtförbundet
SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION
Protokoll Svenska Racerbåtförbundets förbundsmöte 2021
Bosön Idrottsfolkhögskola, 4 december 2021, klockan 13.40-15.30

Mötet öppnas
Förbundets ordförande Jonas Gustafson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1.

Fastställande av röstlängd på grundval av den utav styrelsen upprättade röstlängden.
Förbundsmötet består av högst 16 ombud. Vid fastställandet av röstlängden var 14 ombud
närvarande. Följande ombud deltar på förbundsmötet:

Kungliga Motorbåt Klubben
Nynäshamns SS
Orust Jetski Klubb
Racerbåtförarföreningen
Racerbåtklubben Ruskprickarna
Roslagens Boat Racing
Sportbåtsklubben
Svenska Utbordarklubben
Sweden Boat Racing Club
Sweden Powerboat Rescue Team
Västkustens racing o MBK
X Offshore Racing Club
Öregrunds Racerklubb
Östhammars SS

Johan de Bourg
Ola Sjöberg
Kristian Stenborg
Johan Dickfors
Johan Dickfors
Filip Eriksson
Björn Langbeck
Björn Söderholm
Gustaf Thulin
Björn Blomquist
Eva Petersson
Mikael Lundblad
Pernilla Ingvarsson
Rikard Ingvarsson

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Förbundsmötet beslutar
att
fastställa röstlängden med 14 närvarande ombud.
Jonas Gustafsson, förbundsordförande föreslår yttrande- och förslagsrätt för alla närvarande.
Förbundsmötet beslutar
att
samtliga närvarande har yttrande- och förslagsrätt.

2.

Val av mötesordförande.
Valberedningen föreslår Christer Gustafsson som mötesordförande.
Förbundsmötet beslutar
att
välja Christer Gustafsson till mötesordförande.

3.

Val av protokollssekreterare.
Valberedningen föreslår Jamie Roshage Spörndli som protokollssekreterare.
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Förbundsmötet beslutar
att
välja Jamie Roshage Spörndli till protokollssekreterare.

4.

Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll
tillika rösträknare.
Thomas Wrenkler, Sportbåtsklubben föreslår Björn Langbeck och Eva Petersson, Västkusten
Racing o MBK föreslår Thomas Wrenkler till protokolljusterare.
Förbundsmötet beslutar
att
välja Thomas Wrenkler och Björn Langbeck att jämte mötesordföranden justera
mötets protokoll.

5.

Val av rösträknare.
Björn Langbeck, Sportbåtsklubben förslår Eva Petersson och Johan de Bourg till rösträknare.

Förbundsmötet beslutar
att
välja Eva Petersson och Johan de Bourg till rösträknare.

6.

Fråga om kallelse till mötet har skett i den ordning 3 kap. 1 § föreskriver.
Kallelse har utfärdats genom kungörelse på hemsidan (www.svera.org) samt genom epostutskick till medlemsföreningar den 3 september 2021. Möteshandlingarna har skickats ut
den 12 november 2021 då saknades dock valberedningens förslag som skickades ut 22
november 2021.
Förbundsmötet beslutar
att
förbundsmötet har utlysts i stadgeenlig ordning.

7.

Fastställande av föredragningslista för mötet.
Föredragningslistan fastställs men påpekande om att punkt 14 inte är aktuellt då ordförande är
vald till 2022.
Förbundsmötet beslutar
att
bifalla förbundsstyrelsens förslag till föredragningslista.

8.

Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning.
Kari Fredheim föredrar förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning.
Förbundsmötet beslutar
att
med godkännande lägga förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse avseende 20202021 till handlingarna efter rättelse
Under rubriken Utbildning där Pernilla Ingvarsson höll i A-utbildningen och Mikael
Lundblad höll B-utbildningen; och
under rubriken Representanter i UIM
Christer Gustafsson även ingår i Executive Committee samt ordförande i UIMs bolag,
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Mikael Lundblad ingår i International Formula committee, Cominsafe och council sam
att Pelle Larsson är ordförande i International Formula committee och ingår i council
att

9.

med godkännande lägga förvaltningsberättelsen med balans- och resultaträkningen till
handlingarna samt fastställa balans- och resultaträkningen.

Revisorernas berättelser.
Anders Lindén föredrog revisionsberättelsen avseende 2020-2021.
Förbundsmötet beslutar
att
med godkännande lägga revisionsberättelsen avseende 2020-2021 till handlingarna.

10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
Anders Lindén föredrog föreslaget om att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2020-2021.
Förbundsmötet beslutar
att
bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020-2021.

11. Styrelsens förslag samt inkomna motioner.
Motion 1 – Makten till båtklubbarna
Jonas Gustafson presenterar förbundsstyrelsens förslag till beslut.
Björn Langbeck, Sportbåtsklubben yrkar på att förbundsstyrelsen ska verka i motionens anda at
klubbarna styr sektionens verksamhet.
Förbundsstyrelsen bifaller Björn Langbecks tilläggsyrkande.
klubbarna ska även i en framtida organisation tillsammans ha den direkta och yttersta rätten
att fastställa verksamhetsinriktning och de sportsliga reglerna för racerbåtsporten.
Förbundsmötet beslutar, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag,
att

förbundsstyrelsen ska verka i motionens anda at klubbarna styr sektionens
verksamhet.

Motion 2 – Mästerskapsstatus
Johan Johansson presenterar förbundsstyrelsens förslag till beslut.
Förbundsstyrelsen yrkar på att det ska vara minst 3 deltagare för att det ska räknas på RM.
Förbundsmötet beslutar, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag,
att

motionen anses vara besvarad.
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att

det ska vara minst 3 deltagare för att det ska räknas på RM.

Motion 3 – Akut handlingsplan för rundbanas rekryteringsklasser
Jonas Gustafson presenterar motionen och förbundsstyrelsens förslag till beslut.
Björn Langbeck, Sportbåtsklubben yrkar avslag på motioner. Förbundsstyrelsen yrkar bifall till
Björn Langbecks förslag.
Förbundsmötet beslutar
att

avslå motionen.

Motion 4 – Nationell komplettering av 3J
Marco Witt presenterar förbundsstyrelsens förslag till beslut.
Pernilla Ingvarsson, Öregrunds Racerklubb yrkar avslag på motionen med motiveringen att
Finland tittar på att ta fram en offshoreklasser för yngre. Förbundsstyrelsen yrkar bifall till
Öregrunds Racerklubb tilläggsyrkande.
Björn Söderholm, Svenska Utbordarklubben yrkar bifall till motionen.
Förbundsmötet beslutar
att

motionen avslås.

Motion 5 – Rekrytering av kvalificerade funktionärer
Mari Stensson presenterar förbundsstyrelsens förslag till beslut.
Förbundsmötet beslutar, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag,
att

bifalla motionen, vilket innebär

att

styrelsen ges i uppdrag att bilda en arbetsgrupp som genomlyser problemet och
kommer med förslag till åtgärder för att skapa attraktionskraft kring funktionen
funktionär med licens A1 och B1.
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Motion 6 – Summer up meeting efter säsongen införs i arbetsplanen
Johan Johansson presenterar förbundsstyrelsens förslag till beslut.
Förbundsstyrelsen yrkar på att skrivningen ska lyda ” ”Summer up möte per gren hålls efter
oktober månad men innan jul”.
Förbundsmötet beslutar, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag,
att

bifalla motionen men med ändringen att mötet ska hållas efter oktober månad, vilket
innebär

att

summer up meeting sätts in på arbetsplanen och att det står ”Summer up möte per
gren hålls efter oktober månad men innan jul”.

12. Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande
verksamhetsår.
Jonas Gustafson föredrar förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning med tillhörande
budget för perioden 2021-2022.
Förbundsmötet beslutar
att
bifalla förbundsstyrelsens förslag på verksamhetsinriktning samt den tillhörande
ekonomiska planen för perioden 2020-2021.

13. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
Förbundsstyrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2022 sänks till 5 kr.
Björn Langbeck, Sportbåtsklubben yrkar på att medlemsavgiften för 2022 ska vara 500 kr med
anledning av att det är ett ansvar som kommer med medlemskapet.
Förbundsmötet beslutar
att
medlemsavgiften för 2022 är 500 kr.

14. Val av ordförande för en tid av två år.
Ej aktuell då ordförande är vald till 2022.

15. Val av vice ordförande för en tid av två år
På förbundsmötet ska en vice ordförande väljas för en tid av två år.
Valberedningen föreslår att Mari Stensson väljs till vice ordförande för en tid av två år.
Förbundsmötet beslutar
att
välja Mari Stensson till vice ordförande för en tid av två år.

16. Val av skattmästare för en tid av två år
På förbundsmötet ska en skattmästare väljas för en tid av två år.
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Valberedningen föreslår att Kari Fredheim väljs till skattmästare för en tid av två år.
Förbundsmötet beslutar
att
välja Kari Fredheim till skattmästare för en tid av två år.

17. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
På förbundsmötet ska två ledamöter väljas för en tid av två år.
Valberedningen föreslår att Erika Ohlsson och Mats Örtendahl väljs till ledamot för en tid av två
år.

Förbundsmötet beslutar
att
välja Erika Ohlsson och Mats Örtendahl till ledamöter för en tid av två år.

18. Val av halva antalet suppleanter för en tid av två år.
På förbundsmötet ska en suppleant för en tid av två år väljas samt ett fyllnadsval för en
suppleant för en tid av ett år.
Valberedningen föreslår att Anna-Karin Eriksson väljs till suppleant för en tid av två år och att
Marco Witt väljs till suppleant för en tid av ett år.
Förbundsmötet beslutar
att
välja Anna-Karin Eriksson till suppleant för en tid av två år.
att
välja Marco Witt till suppleant för en tid av ett år.

19. Val av ordförande i disciplinnämnden tillika ordförande i besvärsnämnden för en tid
av ett år.
Valberedningen föreslår att Tommy Jacobsson väljs till ordförande i disciplinnämnden tillika
ordförande i besvärsnämnden för en tid av ett år.
Förbundsmötet beslutar
att
välja Tommy Jacobsson till ordförande i disciplinnämnden tillika ordförande i
besvärsnämnden.

20. Val av halva antalet övriga ledamöter i disciplinnämnden tillika ledamöter i
besvärsnämnden för en tid av två år.
På förbundsmötet ska en ledamot i disciplinnämnden tillika ledamot i besvärsnämnden för en
tid av två år.
Valberedningen föreslår att Christer Gustafsson väljs till ledamot i disciplinnämnden tillika
ledamot i besvärsnämnden på två år.
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Förbundsmötet beslutar
att
välja Christer Gustafsson till ledamot i disciplinnämnden tillika suppleant i
besvärsnämnden för en tid av två år.

21. Beslut om att på ett år utse en revisor med personlig ersättare eller ett revisionsbolag
och en lekmannarevisor, med uppgift att granska räkenskaper, förvaltning och följa
upp beslut.
Valberedningen föreslår att Anders Lindén väljs till revisor och lekmannarevisor för en tid av ett
år samt att Anders Stark väljs till personlig ersättare för revisorn och lekmannarevisorn för en
tid av ett år.
Förbundsmötet beslutar
att
välja Anders Lindén till revisor och lekmannarevisor; och
att
välja Anders Stark till personlig ersättare för revisorn och lekmannarevisorn.

22. Val av ordförande (på två år) och halva antalet övriga ledamöter (på två år) i
valberedningen.
På förbundsmötet ska en ordförande för valberedningen väljas för en tid av två år och en
ledamot i valberedningen för en tid av två år.
Pernilla Ingvarsson, Öregrunds Racerbåtklubb nominerar Björn Blomquist till ordförande i
valberedningen. Thomas Wrenkler, Sportbåtsklubben nominerar Magnus Pettersson.
Förbundsmötet beslutar
att
välja Björn Blomquist till ordförande för valberedningen för en tid av två år; och.
att
välja Magnus Pettersson till ledamot i valberedningen för en tid av två år.

23. Anta officiellt kungörelseorgan
Förbundsstyrelsen föreslår att hemsidan (www.svera.org) fortsatt ska vara förbundets officiella
kungörelseorgan.
Förbundsmötet beslutar
att
hemsidan (www.svera.org) fortsatt är förbundets officiella kungörelseorgan.

24. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes till mötet.

25. Mötets avslut
Förbundets ordförande Jonas Gustafson tackar för ett bra genomfört möte och avslutar mötet.
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Vid Protokollet

Mötesordförande

Jamie Roshage Spörndli

Christer Gustafsson

Justeras:

Björn Langbeck

Thomas Wrenkler
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