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Protokoll – ordinarie styrelsemöte 
 

Datum  2010-03-11  
Plats:  SÄSS klubbhus Båtudden, Strängnäs 
Närvarande: Jim Qvarnström, Tommi Rotonen, Göran Schultz, Håkan Alm 

 
 
 
 

 
1. Mötet öppnades. Eva har meddelat förhinder på grund av jobbåtaganden. 

2. Mötet konstaterades vara behörigt utlyst. 

3. Två nya punkter las till Jims förslag på dagordning. 

4. Genomgång av protokollet från styrelsemötet den 100223. 
Allt ok. 

5. Genomgång av inkomna skrivelser.  
Inbjudan till årsstämmor för 2010 för Södermanlands Idrottsfärbund och Sisu, 
Eskilstuna den 22/4 klockan 17:30. Tommi stämmer av med Eva angående 
möjlighet till deltagande. 

6. Inkomna sanktionsansökningar från NQBK:  
Pingstregatta, 22/5 (kölbåtar) 
Sörmlandscup 2, 13/6 (jollar) 
Öppet Klubbmästerskap 4/9 (kölbåtar) 

Beslutades att bifalla samtliga sanktionsansökningar. 

7. Distriktets ställningstagande angående frågor på Seglardagen 2010. 
Samtliga nedanstående punkter avhandlades i diskussionsform. Beslutades att 
Håkan och Tommi skall förmedla följande ståndpunkter från SDSF: 
 
Motion 1: Samordning av nordiska LYS-tal: avslås 
Motion 2: Dämpning av höjning av årsavgifter till SSF: neutral hållning 
Motion 3: Utredning om samgående med Svenska båtunionen: postiva till att 
bilda en arbetsgrupp 
Motion 4: Utveckling av SSF’s utbildningssystem: avslås 
 
Medlems- och sanktionsavgifter till SSF och DSF: jobba för att bromsa 
kommande avgiftshöjningar. 
 
Frågan om ny distriksindelning: 
Styrelsen konstaterar att arbetet med en ny distriksindelning från SSF’s sida 
har gått mycket fort, samtidigt som informationen till DSF’s styrelser har varit 
knapphändig. Av denna anledning har den sittande styrelsen i SDSF haft 
mycket små möjligheter till att göra en kartläggning av medlemsklubbarnas 
hållning i frågan. Håkan och Tommi framförde en allmän åsikt från 
”Mälarklubbarna” inom SDSF om nyttan att tillhöra samma distrikt som 
klubbarna norr om Mälaren.  
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Beslutades att vara positiv till en förändring, men att verka för att förändringen 
senareläggs med ett verksamhetsår. 
 
Val av ledamöter till SSF’s styrelse: ok 
 
Ändring av SSF’s stadgar: ok 

8. Möte med klubbarna, sailcoach Per samt styrelserepresantent(er).  
Styrelsen har per beslut via e-post ställt in träffen på Stockholmsmässan den 
4/3 på grund av obefintligt intresse. Endast tre anmälningar hade inkommit. 
Konstaterades att arbetet med att organisera årets Sörmlandscup ligger efter. 
Beslutades att arrangera träff hos SÄSS den 24 eller 25/3 klockan 19:00. Jim 
kollar när Per har tid och skickar sedan snarast ut en kallelse till berörda. 
Tommi ordnar med lokal samt enklare fika. 

9. Inga övriga frågor som föranledde beslut fanns. 

10. Mötet avslutades. 

 
 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
________________________   _____________________ 
Tommi Rotonen     Jim Qvarnström 
 


