VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND

Anteckningar från planeringsmöte inför verksamhetsåret 2016‐2017, den 31 maj 2016, Sjöräddningens Hus, Långedrag
Närvarande: Dan Björkman, Johan Westling, Karl‐Axel Falk, Anna Larsson, Björn Smith, Kerstin Holmberg
Adjungerade: Tommy Andersson, SRS ansvarig, Pia Sahlen, kanslist, Sanna Mattsson, klubbcoach
Anmält förhinder: Karin Koritz, Göran Johnsson, Elinore Karlsson, Anton Myte

Mötets öppnande
Sekreterare
Ekonomi – Budget 2016‐17

Ärende/Beslut
Dan Björkman hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter mötet för öppnat.
Pia Sahlen, utsågs till sekreterare för dagens möte
Karl‐Axel Falck inledde med att redogöra för det ekonomiska läget.
Inför kommande budgetarbete finns flera osäkerhetsfaktorer, på främst intäktssidan. En
av våra största intäktskällor, medlemsavgifterna har tex påverkats negativt då vi under de
senaste åren tappat många medlemmar. Inga siffror inför årets fakturering (röstlängd) har
publicerats. Pia fick i uppdrag att kontakta Åsa på Svenska Seglarförbundet, för att se om
det finns några aktuella siffror att utgå ifrån.
Det vikande antalet medlemmar, har även påverkat Svenska Seglarförbundets ekonomi
negativt. Som ett led i detta har man infört en tävlingsavgift på regionala regattor. I
förlängningen kan detta påverka våra sanktionsavgifter.
Flera förslag på hur vi kan öka intäkterna och locka fler medlemmar diskuterades:
Kvalitetshöjning av regattor = lägre sanktionsavgift, högre deltagaravgifter?
Höjd medlemsavgift för alla?
Funktionärskrav = höjd kvalitet?
Vad är ett bra arrangemang?
Hur kan vi motivera seglare att stanna kvar i förbundet?
Gradera regattor?
Fokusera på idrottsutövandet?
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Förändringar för barn‐ och
ungdomssegling 2017 – Liros
Jollecup

Säsongen 2017 införs förändringar för barn‐ och ungdomssegling bland annat när det
gäller tävlande för seglare som är under 13 år.
‐ Kappseglingsverksamhet för barn ska planeras så resandet minimeras
‐ Barn ska inte delta i nationella mästerskap
‐ Nationell kappsegling som kräver kvalificering ska inte förekomma för barn
‐ Rankinglistor ska inte förekomma för barn
‐ Barn får inte tas ut till representationslag, landslag eller internationella mästerskap
‐ Barn ska inte kappsegla internationellt
VKSFs jollekommitté ( Johan Westling, Karin Koritz, Anton Myte, Anna Larsson och Elinor
Karlsson) har tagit fram ett förslag för att hitta alternativa former för denna åldersgrupps
deltagande i Liros Cup.
Uppdaterat förslag till nytt format för Liros* Jollecup 2017
Syfte med cupen
• Premiera aktivitet framför resultat
• Prova på andra båttyper och seglingsformat
• Utveckla seglingsfärdigheter
• Varje ingående regatta är en tävling med resultat
Följande klasser ingår: Optimist A+B, Zoom8, RS Feva, E‐jolle, Laser 4.7, Laser Radial, 29er,
RS Tera, C55**
Regler
•Alla båtar som ingår i denna cup skall enligt ISAF Regulation 20 föra tävlingssponsorns
reklam på vardera sidan av den förliga delen av skrovet.
•En vårcup och en höstcup
•Åldersgrupp U (1998‐2001), A (2002‐2005) och B (2006 eller senare) (för 2017)
•Deltagande (startat i minst en kappsegling) som rorsman eller gast i en regatta ger 1
poäng till seglaren. (Dvs. om DNC eller DNS i alla seglingarna blir det ingen poäng)
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•De seglare med flest poäng i respektive cup är vinnare av cupen. Om mer än en seglare
på 1:a, 2:a respektive 3:e plats har samma poäng i slutsammanställningen är resultatet
från den sista regattan i serien utslagsgivande. (Det innebär att det delas ut 1:a, 2:a och
3:e pris för åldersgrupperna U, A och B på vår‐ respektive höstcup)
• Ett pris för den relativt mest deltagande klubben delas ut till klubben som har högsta
andel starter i förhållande till antalet deltagande seglare i respektive vår‐ och höstcup,
oavsett åldersgrupp. Formel: Antal gjorda starter/Antal möjliga starter. Exempel:
Vårcupen har haft 5 regattor med totalt 12 genomförda race. Klubb AAA har haft 5
deltagare med totalt 38 starter, 38/5*12=63,3% Klubb BBB har haft 9 deltagare med totalt
64 starter, 64/9*12=59,3%. Klubb AAA vinner p.g.a. högre andel.
För arrangörer
• För regattan ska ingen maxgräns för antalet deltagare finnas
• Det står arrangören fritt att utforma ett seglingsformat så länge det kan ta emot
samtliga anmälda seglare och genomföra regattan under en dag
• Arrangören kan kombinera flera seglingsformat om så önskas
• Det ska planeras så att varje deltagare får segla minst 2 seglingar
• Ingen start efter kl 16.00
• Arrangörer får tillhandahålla båtar om det passar seglingsformatet
• Arrangören ska upprätta en resultatlista för respektive klass och delar ut priser i enlighet
med den
• Arrangören får upprätta en kombinerad resultatlista om deltagarna haft möjlighet att
segla flera format under regattan
• Arrangören ska vara frikostig med priser, speciellt för åldersgrupp B.
• Efter regattan rapporterar arrangören till VKSF antalet starter (t.ex. räknas DNF) per
deltagare och klubb
*) Eller annat sponsornamn
**) Eller liknande kölbåt som tillhandahålls av arrangören
Förslaget skall kommuniceras ut till klubbarna innan sanktionerna skall vara inne
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Liros SRS Cup

Deltagandet i cuperna ligger på samma höga nivå som tidigare, med undantag för syd
cupen. Trots flera försök, har vi inte lyckats att få antalet deltagare att öka. Bör man göra
om cupen geografiskt?
Säkerhetsfrågor
Reflekterar arrangörerna över säkerheten?
Bör vi säkerhetscertifiera ingående regattor?
Anvisningar kring säkerheten vid SRS regattor finns på vår hemsida. Dan, Kerstin och
Tommy fick i uppdrag att gå igenom listan och uppdatera den om det finns behov. Listan
skall kommuniceras ut till alla arrangörer innan nästa års cup.

Övriga frågor

Avslutning

Marstrandsregattan/DM för kölbåtar
Kerstin lämnade en statusrapport angående anmälda båtar och klasser
Sponsring/marknadsföring
Ett sätt att öka våra intäkter är att hitta fler sponsorer vid våra regattor. Flera idéer
bollades. Björn Smit och Johan Westling fick i uppdrag att ta fram ett förslag till upplägg.
Dan Björkman tackade de närvarande för visat intresse och önskade en trevlig sommar.
Nästa styrelsemöte blir i augusti. Eventuella frågor som kräver beslut under sommar
uppehållet, kommuniceras med styrelse och kommittéer.

Vid anteckningarna
Pia Sahlen
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