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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2016- 2017
Styrelsen vid årsmötet i Västerås den 29 oktober 2016 valde följande styrelse
Ordförande i styrelsen och förbundsordförande Magnus Nordström 1 år
Ledamot (ungdomsverksamhet) Oscar Wersäll vald på 2 år
Ledamot Emely Hagen vald på 2 år
Ledamot (ungdomsverksamhet, föreningsutv) Stig Pettersson vald på 2 år (omval)
Ledamot (skridskoseglingsverksamhet) Lars Fromell 2 år vald 2015 står kvar
Ledamot (ungdomsansvarig) Simon Cederholm 2 år vald 2015 står kvar
Ledamot (v ordförande, kappsegling o licenser) Tord Kvartsén 2 år vald 2015 står kvar
Revisor Mats Blomgren aukt revisor
Valberedning Hans Adolfsson (ordf), Ulf Torberger och Fredrik Söderman.

Funktionär utsedd av styrelsen Generalsekreterare (GS) Sven Lindeberg.
Sammanträden Förbundsstyrelsen har under verksamhetsperioden haft 4 protokollförda sammanträden.
Kontakter med Riksidrottsförbundet Isseglarförbundet har varit representerat vid dialogträff för ordförande och GS
samt deltagit i informations- och arbetsmöten angående idrottslyft. Vid RIM deltog ordförande.
Verksamheten har bedrivits enligt den organisation och stadgar som beslutades vid årsmötet 2006. Detta innebär att
klassförbunden självständigt svarar för genomförandet av nationella och internationella seglingar.
Föreningar; två föreningar, Gaff Yacht Society och Köpings seglarklubb har begärt och beviljats utträde pga upphörd
verksamhet, samtidigt har vi fått in en ny förening i förbundet Kalmar sprint sailing club. Antal föreningar anslutna till
Svenska Isseglarförbundet uppgår till 37 varav 6 är klassförbund. Klassförbunden har status av föreningar anslutna
till Riksidrottsförbundet och Svenska Isseglarförbundet.
Prova på/Rekryterings aktiviteter har arragerats på ett flertal platser med god anslutning där framför allt
Loftahammars ansträngningar vill lyftas fram.
Styrelsen har haft två fokusområdet året som gått. Först och främst har förbundets arbete digitaliserats och med
ordförande i spetsen så har det skapats många nya verktyg. Förbundet har även en ny Facebook sida och en
uppdaterad hemsida. Den andra fokusuppgiften under året var att deltaga på SM-veckan vilket gjordes med
skridskoseglarna i Söderhamn. Här tog Tord ett stort ansvar och satsningen gjorde att förbundet fick betydligt mer
medial uppmärksamhet än tidigare.
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Klassällskapens verksamhet;
Iceoptimist
Sällskapet kommer under JSM (segling) i Uppsala i mitten av juni ha ett informations centrum för isseglarsporten på
tävlingsområdet.
Under november hölls årsmötet i Västerås med sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Juni 2016 i samband med JSM I Västerås ställde sällskapet ut en Ice Optimist och en DN jakt , med tillhörande
informationsmateriel i syfta att locka nya seglare till sporten, Deltagande ungdomar vid detta tillfälle var Philip
Lindblad (SÄSS), Magnus Trysselius (SIK) och Rasmus Söderman (UKF), här var också Ragnar Jalakas, Kjell Mattsson,
Leif Klemets och Fredrik Söderman med för att informera om sporten, Sällskapet och vilka klubbar man kan ansluta
sig till för att börja segla.
December 2017 Första Tränings seglingarna på Bredsjön sex ungdomar från DN och Ice Optimist klasserna.
Januari 2017 planerades ett träningsläger med föranmälan det blev ett stort intresse för lägret inte bara bland de
etablerade seglarna från våra aktiva klubbar utan även nya klubbar som visat intresse för sporten bla. Linköpings
Jolleklubb. LBS besökte på deras årsmöte där de fick information om Sällskapet och förbundet vilket ledde till att ett
flertal ungdomar härifrån anmälde sig för att få prova på och möta våra etablerade seglare. Till detta träningsläger
var Mihkel Kost inbjuden som tränare, och hade med sig ungdomar från Pärnu yatcht club, Tallins club och Tartu
clubJMK. Pga dåliga isförhållanden blev genomförandet av lägret nedbantat till två dagar med segling på små ytor
med teori och materialgenomgångar, taktiksnack och genomgång av medslipning.
Två träningskappseglingstillfällen genomfördes i sällskapets regi före JWC i Polen.
Fredrik Söderman planerade och organiserade deltagandet på JWC, Kjell Mattsson materielansvarig, sex föräldrar
medföljde de minderåriga seglarna som funktionärer de tävlande var Oscar Svensson Ice Optimist, I DN klassen
seglade Eddie Klemets, Ivar Steffner, Wilhelm Alness, Axell Steffner och Rasmus Söderman. Hem från JWC hade vi då
fått både VM guld och EC guld, genom Eddie Klemets samt en hedrande 7:e plats i EC för Axel Steffner i DN klassen.
SM för DN junior seglades den 13 mars 2017 med fyra deltagande ungdomar, 1:a Axell Steffner UKF, 2:a Rasmus
Söderman UKF 3:a, Gustav Linden OSS och 4:a Wilhelm Alness USS.
SM i Ice Optimst uppskjöts till december då isarna snabbt blev för dåliga att segla på.
Sällskapet har under hösten i nära samarbetat med Kjell Matsson rustat sina isjakter. Bland annat har styrningen
justerats så att glapp försvunnit och medbeslagen bytts ut mot sådana med ”svensk” standard så att det skall vara
lättare att låna eller köpa in medar till dem i framtida tävlingar. Denna genomgång var välbehövlig då de använts
flitigt under de år vi haft dem.
En snygg och specialinredd släpvagn har inköpts med idrottslyfts medel.
Genom anslutna klubbar och sällskapet har kontakter skapats med bla. Klubbar i Oxelösund, Linköping och Västervik
ett sammarbete som skall tas upp och utvecklas kommande säsong. Ungdomsverksamheten i Stockholm har även
tagit fart under den gångna säsongen varför vi ser framemot fler seglande juniorer på kappseglingarna under de
kommande åren.
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DN
Säsongen sträckte sig mellan 7 cm strandnära is på Malmjärn den 13 nov till 1 m is på Baikalsjön i början av april.
Mycket segling på många olika platser, främst i Mälardalen under större delen av säsongen. Stor vilja och
framåtanda har registrerats i SIK genom Peter Witt och i Uppsala genom Fredrik Söderman och, som vanligt, Kjell
Mattsson.
Tävlingsintroduktion med regler, mtrl val, medslipning, taktik och strategi har genomförts med ett förtiotal deltagare
vid St Värtans strand (Ranängen).
Fyra tappra svenskar åkte upp i norra Finland och deltog i säsongspremiären i ”All Saints regatta”. Topp tio bestod av
3 Polen, 2 Ungern, 2 Finland, 2 Sverige och 1 Ryssland. Detta var en trend, skulle det visa sig, som håller i sig
säsongen ut. På VM; 5 USA, 4 Polen, 1 Tysk. På EM; 7 Polen, 2 Lettland och 1 USA.
De fyra första rankingseglingarna fick ställas in och den femte hade ingen vind, sedan tog det fart, med ett trettiotal
deltagare i de tre sista.
SM var osäker länge men ”Oxelösundarna” hittade, för många, en ny plats att segla på, nämligen Yngaren, i centrala
delarna av Södermanland. Ett vindsvagt mästerskap som för första gången såg en kvinnlig segrare, Anja Fiedler,
Tyskland. Svensk mästare blev ändå Tomas Lindgren.
Tidigare hade JVM genomförts i Polen med fem Blå Gula deltagare, en gjorde särskilt bra ifrån sig och kom hem med
den största ”bucklan”, nämligen Eddie Klemets!
Eddie och Tomas Lindgren representerade Sverige på VM i USA, Eddie blev bästa junior med en sextonde plats totalt
och Tomas tjugotvåa.
EM kom att seglas på Balatonsjön i Ungern med ett tiotal ur den Svenska flottan. De fyra ”vassaste” var mycket
jämna, med bara en amerikan mellan sig, på platserna 27 – 31.
Det känns som att basen för verksamheten börjar växa, så att vi inte behöver oroas för framtiden.

Skridskosegling
SM i bansegling den 22 januari på Galten med utgång från Kvicksund.
Perfekta vindar ca 6 m/s sekund och fin is. Fyra klasser med 40 deltagare: Draksegel, Kitewing, Vintervindsurf och
konstruktionsklass. Vinnarna: Alexande Sahlin i Draksegel, Peter Klingvall i Kitewing, Henrik Mård i Vintervindsurf
samt Fredrik Tillberg Konstruktionsklass där han seglade Vinge. I konstruktionsklassen deltog vingar och kitear. Vi
avslutade med flerklasstävling där ettorna & tvåorna från varje klass seglade mot varandra. Målgångsordning: Vinge,
Kitewing, Kite, Drake, Drake, Kitewing, Vinge, Vindsurf, Kite, Vindsurf.
För första gången i historien för issegling var vi med på SM-veckan i internationellt öppet SM för short track slalom
den 2-5 februari, Söderhamn. Deltagande klasser Draksegel, KiteWing och Vintervindsurf. Fem vintervindsurfare från
Finland deltog. Två damer tävlade också i Vintervindsurf. Vi tävlade intensivt under två dagar vinden var dock svag
men det gick att genomföra tävlingen med ca 50 starter. Ricard Liepins från Lettland var domare. Vinnarna:
Alexander Sahlin i Draksegel, Leif Persson i Kitewing och Tobias Bodin i Vintervindsurf. Vi fick uppleva sådana
ovanligheter som stor publik, speaker och stor prisutdelning på stora torget. TV gjorde bra inslag och välordnade
reportage som uppskattades stort.
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Sverige Cup
Västeråsfjärden söndag 15 januari. Bra vind och bra isar. Kitewing, Vintervindsurf och konstruktionsklass (Vinge och
Kite).
Kaggfjärden söndag 12 februari. Bra vind och bra isar. Draksegel och Kitewing.
Finska öppna mästerskapen 25-26 mars
Två svenska seglare deltog i Vintervindsurf, Henrik Mård och Tobias Bodin
King of the ice 2017, Vintervindsurf, internationellt öppet event där man mäter hastigheter med GPS på olika banor.
Totalvinnare Henrik Mård.
Isseglaråret
Isseglaråret var ganska omväxlande milt och de stora isarna var frånvarande eller kortvariga men det blev många
tillfällen på Baggensfjärden, Stora Värtan, Görväln, Ekoln, Västeråsfjärden, Ältasjön, Drevviken och Galten som
levererade bäst av alla vatten.

Isabella
För oss ”Mälardalsseglare” har säsongen ändats. Sammanfattningsvis kan man säga att det var en vinter långt över
förväntan, endast två helger fick ställas in pga snö och brist på vind.
Vi har seglat på isen 17 ggr med början i december då vi seglade på Måsnaren i ganska svag vind fram till mitten av
mars. Isabellaföreningens lånejakter har varit placerade på isen i Mariefred och intresserade har flitigt använt dem.
Ett flertal nya Isabellaseglare har tillkommit bla tack vare detta.
Vid varje seglings tillfällen har 40 – 50 km avverkats och som fortast har vi noterade 94 km/t.
Ytterligare en plastjakt (Mkll) kommer förhoppningsvis segla nästa vinter och vi vill gärna se den på Mariefredsviken
eller på Björkfjärden kommande vinter.
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Klass XV
Klass sällskapets årsmöte hölls som planerat 20 oktober.
Säsongsstart på Fysingen den 14 januari.
Svenska XV-Jakt sällskapet inleder säsongen med en elitsatsning på sjön Fysingen så fort isen var säker där i januari
2017.
Kvalificerad träning genomfördes vid flertalet tillfällen på Fysingens is. Träningen var framgångsrik, trots att några
stora råkar gick över sjön på tvären som tvingade seglingsledaren att improvisera. XV-Sällskapet beslöt stödja de
fyra bästa XV-teamen till EM 2017 för bidraget som utlovats av Isseglarförbundet.
Europamästerskap
Sällskapets stora utmaning var EM i februari. Sammanlagt var åtta personer engagerade under veckan. Utöver
skepparmöten och race så serverades lunch dagligen till cirka 90 personer på isen eller inne i depån. Hela 72 seglare
deltog, nytt rekord i klassen.
Seglingarna genomfördes under utmärkta isförhållanden på södra Hjälmaren. Efter riggning och träningssegling i
helgen så startade seglingarna måndag morgon. För att hantera den stora flottan så genomfördes kvalificeringsrace
för att dela upp jakterna i A- och B-flotta. Det var första gången en sådan uppdelning genomfördes i klassen. Efter
inledande diskussioner blev genomförandet mycket lyckat. På grund av mycket svaga vindar kunde vi endast segla
måndag (kvalificering och inledande race) och fredag (race).
Stora isytor fick kontrolleras varje morgon och ny placering av banan fick göras när vinden skiftade. Flera
transportfordon är ett absolut måste, såväl för att kunna genomföra banläggning och race som för att kunna
upprätthålla säkerheten. Dessutom behövs det fordon för att kunna köra ut kök och mat när serveringen skall ske på
isen.
SM kunde inte genomföras pga otillräckligt säker is.

Eget kapital
Ändamålsbestämt Balanserat kapital Totalt eget kapital
22 153
2 128 029
2 150 182

Ingående balans
Årets resultat
Utgående balans

-

538 856

538 856

22 153

2 666 885

2 689 038

2016-06-30
22 153

Förändring
-

2017-06-30
22 153

Ändamålsbestämda medel
Hans Flygts minnesfond

Ekonomi
Förbundets ekonomiska ställning framgår av årsredovisningen som granskats av den av årsmötet utsedda auktoriserade
revisorn. Det ekonomiska utfallet blev ett överskott på 564 773 kr.

Förbundets intäkter
Årets resultat
Balansomslutning

2016/2017 2015/2016 2014/2015
1 330 900 1 428 000 1 352 063
538 856
497 862
331 415
2 873 955 2 288 632 1 794 908

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning enl följande
Hans Flygts minnesfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa kronor

22 153
2 128 029
538 856
2 689 038
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Resultaträkning
Not
1

2016-07-012017-06-30

2015-07-012016-06-30

25 400
1 290 000
15 500

17 000
1 284 500
110 000
16 500

1 330 900

1 428 000

Intäkter
Nettoomsättning
Offentligrättsliga bidrag
Gåvor/stipendier/övriga bidrag
Medlemsavgifter

2
3
4

Summa
Kostnader
Förbundskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

5
6
7

-2 017
-775 786
-14 242

-43 343
-870 911
-15 885

Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

8

-

-

-792 044

-930 138

538 856

497 862

Ränteintäkter och liknande poster

-

-

Summa

-

-

Resultat efter finansiella poster

538 856

497 862

ÅRETS RESULTAT

538 856

497 862

Summa
Verksamhetens resultat
Resultat från finansiella investeringar
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Balansräkning

2017-06-30

2016-06-30

0
0

0
0

0

0

144 000
18 840
162 840

121 000
17 395
138 395

Kassa och bank

2 711 115

2 150 237

Summa omsättningstillgångar

2 873 955

2 288 632

Summa tillgångar

2 873 955

2 288 632

Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat
Årets resultat

22 153
2 128 029
538 856

22 153
1 630 168
497 862

Summa eget kapital

2 689 038

2 150 182

25 917
144 000
15 000

2 450
121 000
15 000

184 917

138 450

2 873 955

2 288 632

TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Containrar

Not
8

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SKULDER

9

Not

Eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

10

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R ( NOTER )
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar.
Resultaträkningens uppställning är anpassad till förbundets verksamhet. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse
med föregående år
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Intäkter har upptagits till verkligt värde av
vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de efter individuell bedömning beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Not 2

Nettoomsättning

Verksamhetsintäkterna fördelar sig enligt följande:
Försäljning
Anmälningsavgifter
Summa

Not 3

850 500
434 000
1 284 500

-

110 000
110 000

-2 017
-2 017

-35 913
-5 177
-2 253
-43 343

-319 408
-114 152
-35 750
-19 975
-286 112
-389
-775 786

-415 200
-109 251
-29 066
-18 925
-298 469
-870 911

Upplysning om verksamhetskostnader

Material
Startavgifter
Priser & medaljer
Summa

Not 6

887 500
402 500
1 290 000

Gåvor och övriga bidrag

Prispallen
Summa

Not 5

2015/2016
17 000
17 000

Offentligrättsliga bidrag

Statliga bidrag
SF-bidrag
Idrottslyftet
Summa

Not 4

2016/2017
25 000
400
25 400

Övriga externa kostnader

Utbetalda bidrag
Transporter och resekostnader
Kontorskostnader
Försäkringskostnader
Externa tjänster
Representation
Summa
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Not 7

Medeltalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Medeltalet anställda, med fördelning på
kvinnor och män har uppgått till:
Kvinnor
Män
Totalt

-

-

Löner och andra ersättningar:
Styrelse och generalsekreterare
Övriga
Totala löner och ersättningar

-11 109
-3 133
-14 242

-15 737
-148
-15 885

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Summa

-14 242

-15 885

Styrelseledmöter och befattningshavare
2016/2017
Antal
7
1

Styrelseledamöter
Generalsekreterare

Not 8

Ingående avskrivning enligt plan
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Bokfört värde

2017-06-30
123 362
123 362

2016-06-30
133 362
-10 000
123 362

-123 362
-123 362

-133 362
10 000
-123 362

-

-

18 840
18 840

17 395
17 395

2017-06-30
15 000
15 000

2016-06-30
15 000
15 000

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Hyra förråd
Summa

Not 10

Varav män
7
1

Inventarier och verktyg

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Not 9

Varav män
6
1

2015/2016
Antal
7
1

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Revisionsarvode
Summa
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Svenska Isseglarförbundet den

Magnus Nordström
Ordförande

Tord Kvartsén
Vice Ordförande

Simon Cederholm
Ledamot

Stig Pettersson
Ledamot

Emely Hagen
Ledamot

Oscar Wersäll
Ledamot

Min revisionsberättelse har avgivits den

Mats Blomgren
Auktoriserad revisor
Av Svenska Isseglarförbundet
utsedd revisor
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Lars Fromell
Ledamot

