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Kallelse exta årsmöte

Seglare, klubbar och seglingsintresserade!
Det här är viktig information från Södermanlands Seglarförbund. Se till att detta sprids till
berörda, styrelsen, seglings- och ungdomsansvariga. Skicka till medlemmar och publicera på
sociala medier.
I slutet på november höll Södermanlands Seglarförbund (SdSF) årsmöte. Eftersom inga
möjligheter fanns till att en ny styrelse kunde väljas beslutades det att mötet skulle avbrytas
och återupptas vid senare tillfälle.
Vi försöker nu, på nytt att få ut information till klubbar och seglare om situationen. Vill
ni ha SdSF kvar så se till att minst en representant från respektive klubb närvarar vid
kommande årsmöte. Det är allvar nu!
Om vi vid kommande möte finner det omöjligt att välja en komplett styrelse finns risken att
SdSF upphör att existera. Följderna kan bli att inga sanktioner kan ges för sörmländska
kappseglingar. Sörmländska aktiva seglare kan få söka medlemskap i klubbar utanför
Sörmland för att kunna deltaga på kappseglingar och ungdomsverksamheten blir lidande.
Distriktets uppgifter är, förutom att sanktionera tävlingar också att vara en förlängning av
Svenska seglarförbundet ut mot klubbarna. Informera och stötta segling- och
ungdomsverksamhet. Utbildning, cuper, planering, med mera. SdSF förfogar även över en
kassa med pengar som kan delas ut i form av bidrag. Till exempel har det under de senaste
åren bidragits med pengar till inköp av nya jollar i klubbars ungdomssektioner, medaljer till
DM samt Årets Seglare i Sörmland.
Men det krävs en styrelse för att utföra uppdragen. Under många år har SdSFs styrelse varit
underbemannad och nu riskerar den kanske helt att upphöra, om inte ni seglare tar tag i
detta.
Många kanske tror att det är mycket arbete med att sitta i en distriktsstyrelse. Det är
naturligtvis upp till styrelsen att avgöra hur mycket energi som ska läggas. Men i dagens
moderna samhälle kan möten hållas gruppsamtal/skype för att slippa resor. Diskussioner kan
hållas via mail och chatt.
Det finns 12 anslutna klubbar och 4300 medlemmar i Sörmland. Detta ska kunna lösas!
Om just du känner att du kan tänka dig att ställa upp för sörmländsk seglings fortsatta
existerande, anmäl dig till det kommande Årsmötet. Det är styrelserna i respektive klubb
som är ansvariga för att SdSF kan fortsätta i Södermanland.
Har du funderingar och frågor? Kontakta någon av nedanstående.
Och sprid gärna denna information inom din klubb.

Stefan Maxe: stefan.maxe@volvo.com
Lars Sundin: evaosasse@gmail.com
Karl Inge Forslund: karlingef@hotmail.se
Björn Larsson: bjorn_o_larsson@hotmail.com
Niklas Qvarnström: niklas.qvarnstrom@gmail.com
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