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Protokoll – ordinarie styrelsemöte 
 

Datum  2010-04-12  
Plats:  Hos Göran Schultz, Nyköping 
Närvarande: Jim Qvarnström, Tommi Rotonen, Göran Schultz, Håkan Alm 

 
 
 

1. Mötet öppnades. Eva har meddelat att hon för närvarande ej kan medverka i 
styrelsearbetet på grund av privata skäl. 

2. Mötet konstaterades vara behörigt utlyst. 

3. Dagordningen föreslagen av Jim fastställdes. 

4. Genomgång av protokollet från styrelsemötet den 100311. 
Allt ok. 

5. Genomgång av inkomna skrivelser.  
Årsmöteshandlingar har inkommit från Sörmlandsidrotten samt SISU. 
Beslutades att ej medverka på dessa årsstämmor. 

6. Göran föredrog den ekonomiska situationen i SDSF.  
Årsavgifter och bidrag kommer att inkomma i maj. 

7. På styrelsemötet den 28 februari beslutades att enligt 2010 års 
verksamhetsbudget fördela 15000SEK som ”Särskilt stöd ungdom”. Sista dag 
för ansökan var den 31 mars, varmed följande ansökningar hade inkommit: 
 
SSSV 10000SEK för inköp av begagnad Optimistjolle 
SSSV 20000SEK för inköp av trailervagn till följebåt 
TRBK 5250SEK för inköp av Spinnakerpaket till Tvåkrona 
TRBK 6935SEK för inköp av Krysställ till Tvåkrona 
SÄSS 8000SEK för inköp av spinnakerutrustning till 606 
 
Då inga skäl fanns för att göra en viktad fördelning beslutades det att 
ovanstående tre klubbar erhåller 5000SEK vardera. Tommi kommunicerar 
beslut och villkor till berörda kontaktpersoner hos klubbarna. 

8. Inga ytterligare sanktionsansökningar har inkommit. 

9. Håkan och Tommi rapporterade från 2010 års seglardag. Håkans noteringar 
bifogas i Bilaga 1. 

10. Diskussion om hur besluten på Seglardagen påverkar SDSF’s fortsatta 
verksamhet.  
Beslutades att kontakta Örebro, Västmanlands och Östergötlands DSF för att 
förutsättningslöst diskutera olika samarbetsformer. 
Konstaterades att SDSF behöver kommunicera mer med sina medlemsklubbar. 
Beslutades att Jim tar fram en lista över punkter som kan användas som 
underlag vid kontakt med klubbarna. 
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11. Verksamhetsplanering: 
 
Beslutades att fastställa Per Gustavssons preliminära förslag till tävlings- och 
lägerkalender för jolleverksamheten. Beslutades att Jim ansvarar för att 
inbjudan och seglingsföreskrifter för Sörmlandscup tas fram och distribueras.  
Beslutades att Jim ser till att sail-coach-kontraktet med Per blir upprättat. 
Konstaterades att ett eventuellt distriksmästeskap för jollar ej har planerats. 
 
Konstaterades att ingen verksamhet för kölbåtarn finns för närvarande 
planerad från SDSF’s sida. 
 
Frågan om utbildningar inom SDSF diskuterades. Håkan informerade att Lars-
Göran Birgersson ämnar att genomföra en vidareutbildning av befintliga 
mätmän inom distriktet. 

12. Inga övriga frågor som föranledde beslut fanns. 

13. Mötet avslutades. 

 
 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
________________________   _____________________ 
Tommi Rotonen     Jim Qvarnström 
 
 
 
 



Södermanlands 
Seglarförbund 

 Mötesprotokoll

Författare: 
Tommi Rotonen 

Dokument skapat:

2010-04-24 

 

Projekt/uppdrag: 

Styrelsemöte 

 

  
Sid: 

3 

 

 

Bilaga 1 – Rapport från Seglardagen 2010, Håkan Alm 
 
Här kommer en liten rapport om vad som beslutades på Seglardagen: 
 
7. Verksamhets- och förvaltningsberättelse godkändes. 
 
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 
10 a. Motionen samordning av LYS-tal avslogs men ett tilläggsyttrande bifölls. 
 
10 b. Motion  avseennde utredning om förutsättningar till samgående med SBU 

godkändes.  
 
10 c. Motionen om klubbavgifter drogs tillbaka av Smålands Seglarförbund. 
 
10 d Motion angående utveckling av SSF:s utbildningssystem bifölls. Med att en 

arbetsgrupp tillsättes. 
 
11 a. Redovisning av motion 1 från 2009. Avslag på motionen men hänsyn skall tas 

vid arbetet med regionindelning samt samgående med SBU. 
 
11 b. Resning  av motion 3 från 2009. Styrelsens förslag att ytterligare genomlysa 

frågan bifölls. 
 
11 c. Styrelsens förslag till stadgeändring bifölls efter justering. Delen att 

klassförbund skulle ersättas med klass återremitterades. 
 
11 d. Styrelsens förslag till regionsindelning drog tillbaks av styrelsen. Nytt förslag 

utarbetades vilket bifölls. 
 
 Det lyder: 
 Att styrelsen får i uppdrag att tillsammans med distrikt och klassförbund skapa 

förutsättningar för att utveckla det regionala samarbetet. 
 
 Att distrikten fortsätter de påbörjade samarbetet för att stödja klubbar och 

seglare i sin utveckling. 
 
12. Fastställande av budget ich medlemsavgifter. 
 

Eligt RF skall Seglarförbundets egenfinansiering vara 60 %. 2009 var den (inkl. 
alla bidrag) 22 %. 2010 kommer den att vara 25 %. Utan elitstöd och 
idrottslyftet är egenfinansieringen 38 % 
 
Stämman tillstyrkte den nya avgifterna till förbundet. Frågan om 
rekommendationen av avgifter till distrikten bifölls av Seglardagen efter 
votering. Siffrorna slutade på 46 för och 45 emot rekommendationen. 
  

13*15. Valnämndens förslag bifölls av Seglardagen på alla punkter. 
 
 


