Svenska Isseglarförbundet

Protokoll fört vid SISF ordinarie
förbundsmöte (FM), 2020-10-24
Ulfsunda slott i Stockholm
Sida 1 (3)

§ 1 Förbundsmötet öppnas
Förbundsmötets ordförande Oscar Wersäll hälsade de närvarande välkomna och förklarade 2018 års
förbundsmöte öppnat. I år både fysiskt och digitalt möte pga Covid-19.

§ 2 Upprop, granskning av fullmakter och godkännande av röstlängd
Efter fullmaktsgranskning fastställdes röstlängd till 15 föreningar som var röstberättigade (-9 jmfr 2019).
FM beslöt att godkänna lämnade fullmakter och föreliggande röstlängd.

§ 3 Fastställande av föredragningslista
FM beslöt att fastställa utsänd föredragningslista för årsmötet.

§ 4 Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet befanns vara utlyst i behörig tid genom publicering på Svenska Isseglarförbundets hemsida och
kallelse utsänd till anslutna föreningar/klassällskap.

§ 5 Val av mötesordförande
FM beslöt att välja Oscar Wersäll ordförande för mötet.

§ 6 Val av protokollsekreterare för mötet
FM beslöt att välja Sven Lindeberg till protokollsekreterare för mötet.
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§ 7 Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
FM beslöt att välja Ulf Torberger och Magnus Nordströmatt justera mötesprotokollet.

§ 8a Föredragning av FS verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret 1/7 2019 – 30/6
2020

(Bilaga 1)

Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen och årsredovisningen.
FM beslöt att godkänna handlingarna.
8b Föredragning av revisonsberättelsen
Ordförande läste upp revisonsberättelsen.
FM beslöt att godkänna handlingarna.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för FS
FM beslöt i enlighet med revisorns rekommendationer att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 1/7-2019 – 30/6 2020.

§ 10 Behandling av förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för kommande
verksamhetsperiod samt fastställande av föreningarnas årsavgift

(Bilaga 2 + 3)

Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2020/2021 behandlades.
Budgeten baseras på oförändrad föreningsavgift 500 kr. Föreningsavgiften skall betalas in senast 31 januari
2021 till Isseglarförbundets bankgiro 5748-0295.
FM beslöt att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget.

§ 11 Behandling av förbundsstyrelsens förslag samt motioner från medlemsföreningar
Konstaterades att inga motioner från föreningarna men fyra propositioner från styrelsen (bilaga 4);
Alla förslagen godkändes av förbundsmötet efter omröstning.
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§ 12 Fastställande av förbundets officiella kungörelseorgan
FM beslöt att förbundets officiella kungörelseorgan är www.issegling.se

§ 13 Val på ett år av förbundsordförande tillika styrelseordförande
FM beslöt att göra omval av Oscar Wersäll till ordförande.

§ 14 Val på två år av två till tre ledamöter i förbundsstyrelsen
FM beslöt att till ledamöter av förbundsstyrelsen på två år välja om Magnus Nordström och nyval av
Charlotte Karlsson och Jenny Back. Bernhard Rost som valdes på två år 2019 står kvar i styrelsen.

§ 15 Val på ett år av en revisor och en revisorsuppleant
FM beslöt att välja om Mats Blomgren som auktoriserad revisor. Revisorsuppleant blir Anna Wergelius.

§ 16 Val på ett år av ordförande och två ledamöter i valberedningen
FM beslöt att välja Fredrik Söderman som ordförande, Peter Witt och Karin Elfver som ledamöter.

§ 17 Mötets avslutande
Ordförande tackade de närvarande och förklarade årsmötet avslutat.
Vid protokollet

Sven Lindeberg
Justeras

Oscar Wersäll

Magnus Nordström

Ulf Torberger
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen
Vid årsmötet i Stockholm den 9 november 2019 valde följande styrelse:
Styrelseordförande:

Oscar Wersäll

vald på 1 år

Ledamot:

Lars Wall

står kvar, vald på 2 år.

Ledamot:

Magnus Nordström

står kvar, vald på 2 år

Ledamot:

Stig Pettersson

står kvar, vald på 2 år

Ledamot:

Bernhard Rost

nyval på 2 år

Ledamot:

vakant

Revisor:

Mats Blomgren, aukt. revisor

Valberedning:

Sverker Björling (ordf.), Ulf Torberger och Fredrik Söderman

Funktionär utsedd av styrelsen: Generalsekreterare (GS) Sven Lindeberg

Sammanträden
Förbundsstyrelsen har under verksamhetsperioden haft 9 protokollförda sammanträden.

Kontakter med Riksidrottsförbundet
Isseglarförbundet har varit representerat vid dialogträff för ordförande och GS samt deltagit i
informations- och arbetsmöten.

Händelser under räkenskapsåret
Verksamheten har bedrivits enligt den organisation och stadgar som beslutades vid årsmötet 2006.
Detta innebär att klassförbunden självständigt svarar för elitverksamhet och genomförandet av
nationella och internationella seglingar.
Styrelsen har haft två fokusområdet året som gått; ungdomsverksamheten och antalet anslutna
föreningar.
Antalet föreningar har vi lyckats med och är nu över 50 gränsen som RF satt för att vara kvar som
ett s k ”större förbund” inom RF. Ungdomsverksamheten mäts i antalet LOK-aktiviteter där kravet
för verksamhetsstöd från RF är minst 15 föreningar som redovisar mer än 10 aktiviteter under ett
kalenderår. Huruvida vi lyckas med det eller inte vet vi inte från den 31/12 2020.

Föreningar
Under det verksamhetsåret har 13 nya föreningar har anslutit sig till vårt förbund (1 har lämnat):
•
•
•
•
•
•

Calmar vindsurfingklubb
Djursholms segelklubb
Falu vindsurfingklubb
Knivsta optimist och jolleklubb
KTH segelsällskap
Linköpings Brädseglarklubb

2

Svenska Isseglarförbundet
878002-0601
•
•
•
•
•

Mariefreds Båtklubb
Sandvikens Segelsällskap
Segelsällskapet Angantyr
Södertälje Isseglarklubb
Öresjö segelsällskap

Antal föreningar anslutna till Svenska Isseglarförbundet uppgår till 52 varav 6 är klassförbund.
Klassförbunden har status av föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet och Svenska
Isseglarförbundet.

Klassförbund • Kortfattade verksamhetsberättelser
Svenska IceOptimist Sällskapet
Under verksamhetsåret 2019–2020 har verksamheten fortsatt att omfatta både IceOptimist- och
DN-segling. Sällskapet är berett på att ta emot fler nybörjare som kan låna material för träning och
segling, utrustning finns färdig att låna med kort varsel. Seglarna blir bättre på att hantera sina
jakter med bättre resultat på mästerskapen jämfört mot tidigare år. Aktiviteter för att rekrytera
nya seglare som påbörjats hoppas vi kommer att ge resultat i fler ungdomar som seglar
IceOptimist i framtiden.
Lokala aktiviteter
IceOptimist-verksamheten har sina tyngdpunkter i Loftahammar, Strängnäs, Stockholm och
Uppsala. Där har genomförts aktiviteter såsom regelgenomgång, byggande av jakter och
skötsel/underhåll av jakterna. För att rekrytera nya seglare till sporten planeras introduktion och
prova på verksamhet kontinuerligt. Denna vinter fick vi tyvärr aldrig isar med seglingsmöjlighet i
närheten av våra tyngdpunktsorter så inga provseglingar kunde anordnas.
För våra aktiva juniorer var vintern kanske bättre än på länge med bra seglingsmöjligheter i
Dalarna, främst Orsasjön och Oresjön, med bästa möjliga motstånd även på träningarna med
svenska och utländska elitseglare.
Junior SM för DN 2020 genomfördes 14–15 mars på Oresjön och Orsasjön. Seglingarna
genomfördes tillsammans med SM-seglingarna för seniorer. Totalt deltog 28 seglare, varav 24
svenskar.

Resultat:
1. S 887 Gustav Lindén, OXSS
2. S 714 Oskar Svensson, SÄSS
3. S 839 Axel Steffner, USS
IceOptimist SM för 2020 sköts upp till nästa vinter.
Resultat och erfarenheter av 2020 års JWC för det svenska juniorlandslaget
Vi kunde komma igång ganska bra med träning och tävling i januari på de isar i Dalarna som sedan
visade sig bli årets regattacenter. Några seglare kunde även segla senior VM veckan före JWC
vilket var otroligt bra träning.
Vi vill även passa på och tacka för den hjälp som alla seglare har fått av Tomas Lindgren som
coach. Det har fungerat väldigt bra före, under och efter JWC/JEC där Tomas har gått igenom
utrustning innan och tipsat mellan racen samt haft konstruktiva diskussioner med seglarna om
taktik och strategi också efter varje seglingsdag, för att bli bättre seglare framöver.
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JWC kunde inte seglas i centraleuropa utan blev omplacerat till Oresjön. Våra vänner ifrån Uppsala
kom upp med korvkök och hjälpte till att ifrån svensk sida visa gästfrihet till våra gäster.
Nu får vi polera medar mm några månader i väntan på nästa seglingssäsong!

Resultat JWC:

Resultat JEC:

1. Rasmus Maalin, C 20
2. Gustaw Micinski, P 163
3. Melvin Aasav, C 62
4. Oskar Svensson, S 714
11. Gustav Lindén, S 887
12. Axel Steffner, S 839
21. Rasmus Granholm-Söderman, S 832

1. Rasmus Maalin, C 20
2. Melvin Aasav, C 62
3. Gustaw Micinski, P 163
7. Axel Steffner, S 839
9. Gustav Lindén, S 887
10. Oskar Svensson, S 714
15. Rasmus Granholm-Söderman, S 832

Svenska DN-isjaktsällskapet
Denna säsong kom att karaktäriseras av Dalarna, där Oresjön och Orsasjön bjöd på merparten av
de dagar med seglingsbar som fanns tillgängligt i vårt avlånga land (och även Europa) denna milda
vinter. De annars ofta långvarigt snötäckta isarna i Dalarna förblev blanka och längre söderut fanns
i princip inga isar säkra nog att beträda med våra isjakter. Förutom Dalarna hade även Hudiksvall
och Östersund en fin säsong.
Säsongspremiären inträffade i mellandagarna på Oresjön i Furudal där vi under trettondagshelgen
även kom att genomföra ett mycket uppskattat träningsläger med ett välmeriterat tränarpar från
Estland, Mihkel Kosk och Rasmus Maalinn.
På grund av det begränsade utbudet av seglingsbara isar lyckades endast SM samt två av säsongens
sex planerade rankingtävlingar genomföras och vi upplevde ett litet tapp i det totala antalet svenska
tävlingsdeltagare, 31 jämfört med 33 föregående år. Det internationella deltagandet var fortsatt stort
med 7 representerade nationer.
Vi såg dock en ökning i antalet medlemmar som vid verksamhetsårets slut uppgick till 75 (+5) varav
6 (+1) juniorer.
Mästerskap & internationella regattor
S-8 Fredrik Lönegren hade återigen en bra säsong och vann årets SM, som lite ovanligt arrangerades
på två sjöar. Dag 1 på Oresjön och dag 2 på Orsasjön.
DN Sweden stod denna säsong som värd för Grand Masters Cup, det internationella mästerskapet
för isseglare äldre än 60 år. Tävlingen hölls på Orsasjöns blanka is och samlade 28 deltagare från 7
nationer. Rutinerade Holger Petzke från Tyskland tog hem segern framför Jean-Claude Vuithier från
Schweiz och Hans Eriksson från Sverige.
Även årets VM arrangerades på Orsasjön, den då enda plats i Europa med tillräckligt stor och
seglingsbar is. Mästerskapet samlade 137 deltagare och präglades av fin blank is och mycket lätta
vindar. Lukasz Zakrzewski från Polen tog hem sin första världsmästartitel och bäst av de 13
deltagande svenskarna blev S-8 Fredrik Lönegren på 19:e plats.
Sammanfattning
Vi gläds åt att vi trots ogynnsamma förhållanden, som för många krävde långa resor till isarna, har
ökat antalet medlemmar och lockat fem nya seglare till att börja tävla på vår nationella tävlingsserie.
Vi står väl rustade inför kommande säsonger och håller tummarna för nya fina isvintrar.
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Sällskapet Skridskoseglarna
Under 2019/2020 genomförda sällskapet Skridskoseglarna ett antal styrelse- och tävlingskommittémöten. Vi anpassade vår verksamhetsplan till Isseglarförbundets struktur för verksamhetsplaner,
förtydligade reglerna för elitstöd och initierade en översyn av tävlingsreglerna som dock måste
jobbas vidare på under kommande år. Ambitionen är att stärka Skridskoseglarnas arbete. Vi
initierade också en översyn av landslagskläderna i samråd med andra klassförbund inom förbundet,
ett arbete som kommer slutföras under hösten 2020.
Vi jobbade även med att få Skridskosegling in till SM-veckan vinter i Borås 2021, men gick tyvärr
inte vidare. Anledningen sägs vara att det finns ett stort intresse för att delta på SM-veckan i Borås
och arrangören arbetar utifrån målet att skapa ett hållbart evenemang, vilket i sin tur har inneburit
att Borås fick välja bort några tävlingsarenor och idrotter, tyvärr även våra tänkbara arenor.
Tränings- och tävlingssäsongen i Sverige och Europa blev extremt påverkad av den varma vintern,
vilket är en påminnelse av hur extremt väderberoende vår verksamhet är. I Sverige fanns det bara
seglingsbara isar i Dalarna, på Kontinenten blev i princip alla tävlingar inställda eller flyttade. Flyttad
blev även WISSA 2020, från Estland til Lestijärvi i mellersta Finland. I och med det varma vädret
påverkades även klubbarnas arbete negativt och inga prova-på evanemang kunde genomföras för
att attrahera nya medlemmar.
SM datum påverkades enormt av de osäkra väderförhållanden och ingen av de bokade SMförsökshelgerna hade rätt förhållande förutom den allra sista i början på mars, där SM kunde
genomföras på Stora Vällan i Falun.
WISSA, skridskoseglarnas VM, genomfördes i Lestijärvi i mellersta Finland den 10.-15. februari och
från Sverige deltog Tobias Bodin, Stefan Söderlund, Magnus och Evelina Nordström samt Frank
Krönert och Andreas Gustafsson med bra resultat och ett antal medaljer. Inom kite-världscupen
kunde endast en av fyra planerade tävlingar genomföras, i Togliatti i Ryssland. Även där var det
stundtals extrema förhållanden med 10 cm vatten över stora delar av isen. Från Skridskoseglarna
deltog Frank Krönert.

Svenska XV-Jakt Sällskapet
Årsmötet hölls som planerat 20 november.
Säsongsstart kunde ske med ett planerat träningsläger på Oresjön i Dalarna under trettonhelgen.
Värtan hade aldrig tillräckligt tjock och säker is under säsongen.
EM och SM 2020
Ryssland genomförde EM 9-15 februari på underbar is på Orsasjön. Ryssland behövde mer
assistans från XV-Sällskapet än vad som planerades. XV-Sällskapet fick därför ha helhetsgrepp på
hela EM-ekonomin. Tre svenska XV-jakter med sex seglare deltog. Bäst blev Bernhard Rost med
gasten Tore Lewander på sjunde plats. Mats Åkerblad med gasten Niklas Jansson kom på tolfte
plats. Jan Kinberg och gasten Jonas Backlund tog fjortonde plats. Totalt deltog 52 seglare i EM.
SM kunde genomföras på Orsasjön 14 mars när säsongen där var slut efter helgen. Svensk
mästare blev Bernhard Rost.
Säsongen som helhet var ganska dålig för klassen. Covid-19 viruset slog till med full kraft ungefär
när säsongen var över, varför verksamheten påverkades minimalt.
Internationellt
Bernhard Rost blev omvald som ny ordförande i internationella förbundet (IM-XVIYRA). Ulf
Torberger blev omvald som kassör och som webmaster i samma förbund.
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Svenska Klass 3-jaktsällskapet
Verksamhetsberättelsen för 2019–20 innehåller lokala seglingar på Mälaren, Bolmen och på
Oresjön. Isförhållandena på Oresjön har varit mycket bra och där har det seglats hela vintern, med
någon veckas uppehåll, med många riktigt fina seglingsdagar. På Oresjön ordnades också
träningsläger och SM under mycket bra förhållanden.

Svenska Isabella Föreningen
Pga avsaknad av is på dom platser vi vanligtvis seglar på i Stockholms-området så uteblev seglings
säsongen föregående vinter för oss.
Däremot har det seglats Isabella på den norra delen av Sverige.
Isabellaföreningen inhandlade en IceOptimist i förhoppning att yngre seglare skulle kunna delta i
våra sammankomster, tyvärr grusades planerna av den milda vintern.

Flerårsöversikt

Bidrag
Nettoomsättning
Årets resultat
Eget kapital
Soliditet %

2019/2020

2018/2019

2017/2018

1 428 082
101 980
2 750 637
91%

1 262 681
23 600
-163 825
2 648 657
84%

1 181 979
69 800
123 443
2 812 481
88%

Balanserat
kapital

Ändamålsbestämt

Totalt eget
kapital

2 626 504

22 153

2 648 657

101 980

-

101 980

2 728 484

22 153

2 750 637

Förändring av eget kapital

Ingående balans
Årets resultat
Utgående balans
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RESULTATRÄKNING

NOT
1

Föreningens Intäkter
Medlemsavgift
Bidrag
Nettoomsättning
Summa intäkter

2
3

Kostnader
Lämnade bidrag
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa kostnader

4
5

Verksamhetens resultat

2019-07-012020-06-30

2018-07-012019-06-30

26 500
1 428 082
1 454 582

17 100
1 262 681
23 600
1 303 381

-873 400
-185 949
-278 253

-636 135
-537 332
-305 339

-15 000
-1 352 602

-1 478 806

101 980

-175 425

0

11 600
11 600

101 980

-163 825

Resultat från finansiella
investeringar
Ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknande poster

Årets resultat
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BALANSRÄKNING

NOT
1

2020-06-30

2019-06-30

6

60 000
60 000

0
0

147 000

144 000

147 000

12 638
156 638

2 829 242
2 829 242

2 996 201
2 996 201

2 976 242
3 036 242

3 152 839
3 152 839

2 626 504
101 980

2 790 328
-163 825

22 153
2 750 637

22 153
2 648 657

0

0

149 420

144 000

136 185
285 605

360 182
504 182

3 036 242

3 152 839

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

Kassa och bank
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Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat
Ändamålsbestämda
medel
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga
skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (Noter)
Not 1

Redovisnings-och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).
Avskrivningar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan.
Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden.
Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
Inventarier, isjakter och containrar

5 år

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital i förehållande till balansomslutningen.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Idrottsförbundet.
Upplysningar till resultaträkningen

Not 2

Bidrag

Statliga bidrag
SF-bidrag
Idrottslyftet
Övriga bidrag
Summa

Not 3

2018-07-012019-06-30
822 000
440 681
1 262 681

2019-07-012020-06-30
0

2018-07-012019-06-30
3 600
20 000
23 600

2019-07-012020-06-30
-1 720
-184 229
-185 949

2018-07-012019-06-30
-19 368
-517 964
-537 332

Nettoomsättning

Idrottsverksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter
Summa

Not 4

2019-07-012020-06-30
989 700
238 382
200 000
1 428 082

Upplysning om övriga kostnader

Idrottsverksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa
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Not 5

Medelantalet Anställda

Medelantalet anställda

Not 6

2019-07-012020-06-30
0,25

2018-07-012019-06-30
0,25

2020-06-30
37 813
75 000
112 813

2019-06-30
65 550
-27 737
37 813

-37 813
-15 000
-52 813
60 000

-65 550
27 737
-37 813
0

Inventarier

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

Not 7
Kassa och bank
Avser innehav inom Riksidrottsförbundets koncernkonto.
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Styrelsepåteckning

2020-…-…

Oscar Wersäll, Ordförande

Magnus Nordström

Bernard Rost

Stig Pettersson

Revisorspåteckning:
Min revisionsberättelse har lämnats

Mats Blomgren
Auktoriserad revisor
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Bilaga 2 - Årsmötesprotkoll 2020

Verksamhetsplan 2020-2021
Utdrag ur Svenska Isseglarförbundets stadgar:
1 § Ändamål
Svenska Isseglarförbundet – i dessa stadgar kallat förbundet – har till uppgift att främja och administrera
isseglingsidrotten (isjaktsegling och skridskosegling) i Sverige, på sådant sätt att den står i
överensstämmelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé enligt 1 kap Sveriges Riksidrottsförbunds (RF)
stadgar samt att företräda denna internationellt.
Förbundet skall aktivt verka för
• att isseglingsidrotten utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla;
• att isseglingsidrotten organiseras enligt demokratiska principer och att individuellt inflytande och
ansvarstagande skall eftersträvas i gemensamma angelägenheter;
• att isseglingsidrotten som internationellt kontaktmedel skall respektera alla människors lika värde.
Förbundet och dess föreningar skall aktivt verka för en dopingfri idrott.

Huvudfokus 2020-2021
●

Bibehålla medlemskap i RF genom att uppfylla ställda krav och villkor

●

Juniorverksamhet 7-25 år, LOK 15 föreningar med 10 aktiviteter

●

Utbildning & säkerhet

●

Jämställdhet

●

Kommunikation
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Medlemskap i RF
Från den 1 januari 2020 gäller krav om minst 50 föreningar och 3000 aktiva idrottare för att vara
fullvärdig medlem i RF och erhålla ekonomiskt stöd i paritet med det vi erhållit tidigare år.
Styrelsens bedömning är att Svenska Isseglarförbundet står starkast som ett eget förbund och kommer
att bibehålla RF:s nya krav under kommande verksamhetsår.
I skrivande stund är vi 52 st medlemsföreningar och behöver således fortsätta med såväl integration av
nyanslutna föreningar som rekrytering av nya. Nya föreningar kommer erbjudas extra stöd och resurser
för att starta upp en för framtiden hållbar verksamhet.

Juniorverksamhet
Även här finns nya krav från och med 1 januari 2020. För att ta del av stöd från RF som vi sen kan
fördela till våra föreningar (tidigare Idrottslyftet) så gäller att 15 av våra föreningar måste rapportera 10
LOK aktiviteter per år.
Vi kommer stödja medlemsföreningar att erhålla resurser i form av kompetens och utrustning för att på
sikt och efter förmåga nå en väl fungerande verksamhet . Även klassällskap kommer erhålla stöd för en
stärkt juniorverksamhet.

Utbildning & säkerhet
Vi önskar höja säkerheten i hela vår verksamhet genom utbildning av isseglare och ledare i säker
issegling, iskunskap och väjningsregler. Ett säkerhetscertifikat (tidigare tävlingslicens) för issegling
kommer tas fram vilket kommer vara obligatoriskt för deltagande i nationella tävlingar och
rekommendation för rekreations-utövare och tävlande på klubbnivå från och med 2021.
Utbildningsmaterial och examination för att erhålla säkerhetscertifikat kommer publiceras digitalt för
utbildning individuellt alternativt i lärgrupp och utgöra start på förbundets digitala utbildningsplattform.
Förbundet förvaltar viss säkerhetsutrustning för tävlingsarrangörer. Denna ska tillgängliggöras för
medlemsföreningar för användande vid av dessa genomförda aktiviteter.

Jämställdhet
Idag har vi otroligt få aktiva kvinnor/tjejer i vår verksamhet. Ett projekt kommer att startas upp under
detta verksamhetsår där målet är att vi skall vara 15 % kvinnor av de aktiva 2021 och 20 % 2022.
I förbundsstyrelsen samt valberedning ska inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent.

Para-idrott
Vi kommer kontakta Parasportförbundet för att gemensamt skapa förutsättningar för para-idrottare i vår
verksamhet. Målsättningen är att vi redan till nästa verksamhetsår ska kunna erbjuda aktiviteter för
denna grupp.
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Elitverksamhet
Elitstödet till klassällskapen kommer ligga på samma nivå som 2019-2020 med den av förbundsmötet
godkända fördelningsmodell för elitstödet vilken består av ett grundstöd samt ett prestationsbaserad
rörligt stöd. (Appendix A)

Kommunikation
Vi arbetar vidare med att förbättra vår kommunikation om förbundets aktiviteter såsom möten,
utbildningar och segling. Vår webbplats issegling.se, e-post och sociala medier såsom Facebook och
Instagram kommer fortsatt vara grunden för förbundets kommunikation med klubbar och klassällskap.
Vi startar även upp ett mer nischat digitalt forum för den samlade juniorverksamheten vilket vi valt att
kalla “SISF JuniorNätverk”. Denna grupp kommer ha en löpande dialog och ett par formella möten under
året med mål att samordna och utveckla verksamheten för barn och unga.

Ekonomiska förutsättningar
Isseglarförbundets ekonomiska ställning framgår av årsredovisning och revisionsberättelse för
verksamhetsåret 2019/2020. Vi har en god kassa vilket möjliggör satsningar utöver de intäkter vi får
under verksamhetsåret. Styrelsens budgetförslag är baserat på ovanstående verksamhetsplan för
säsongen 2020/2021.
Under kommande verksamhetsår kommer styrelsen utreda möjlighet till kompletterande finansiering vid
sidan av RF och medlemsavgifter samt bistå medlemsföreningar som önskar söka ekonomiskt stöd från
distriktsidrottsförbund och kommuner.

Stockholm 10 oktober 2020
Styrelsen
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SISF Budget 2020-2021
VERKSAMHETENS INTÄKTER
Konto

Intäkter
1000 RF Organisationsstöd
1003 Föreningsavgifter

Budget 20/21

Resultat 19/20

680 000 kr

Budget 19/20

Kommentar

738 000 kr

26 000 kr

25 000 kr 52 medlemsföreningar

1011 RF Verksamhetsstöd Junior

277 000 kr

311 000 kr Breddverksamhet. Redovisas separat mot RF

1010 RF Verksamhetsstöd Vuxen

110 000 kr

110 000 kr Breddverksamhet. Redovisas separat mot RF

1012 Framåt för fler i rörelse

131 250 kr

0 kr

10 000 kr

10 000 kr

1090 Övriga intäkter
Summa

Intäkter

1 234 250 kr

1 452 582 kr

1 194 000 kr

SISF CENTRALT
Konto

Kostnader

Kommentar

1100 Bokföring

−20 000 kr

−20 000 kr

1101 Revision

−20 000 kr

−20 000 kr

−1 000 kr

0 kr

−220 000 kr

−225 000 kr

1104 Styrelsemöten

−15 000 kr

−20 000 kr

1105 Förbundsmötet

−50 000 kr

−50 000 kr

1108 Isseglarförbundet gemensamt

−65 000 kr

−70 000 kr

1109 Försäkringar

−20 000 kr

−20 000 kr

1206 Säkerhetsutrustning

−5 000 kr

−5 000 kr

1207 IT-drift

−5 000 kr

−5 000 kr

1312 Utbildningsverksamhet

−40 000 kr

−20 000 kr

1313 Kommunikation & marknadsföring

−15 000 kr

−10 000 kr

−476 000 kr

−465 000 kr

1102 Kansli
1103 Personal (GS mfl)

Summa

Kostnader

KLUBBAR & KLASSÄLLSKAP
Konto

Kostnader
1208 Admin-stöd - Klubb

Kommentar
−100 000 kr

−120 000 kr 2 500 kr per förening som har >8 IOL-medlemmar

1300 Admin-stöd - Skridskosegling

−5 000 kr

−5 000 kr Belastar intäktkonto: 1010 - RF Verksamhetsstöd Vuxen

1301 Admin-stöd - DN

−5 000 kr

−5 000 kr Belastar intäktkonto: 1010 - RF Verksamhetsstöd Vuxen

1302 Admin-stöd - Klass 3

−5 000 kr

−5 000 kr Belastar intäktkonto: 1010 - RF Verksamhetsstöd Vuxen

1303 Admin-stöd - XV

−5 000 kr

−5 000 kr Belastar intäktkonto: 1010 - RF Verksamhetsstöd Vuxen

1304 Admin-stöd - IceOpti

−5 000 kr

−5 000 kr Belastar intäktkonto: 1010 - RF Verksamhetsstöd Vuxen

1305 Admin-stöd - Isabella

−5 000 kr

−5 000 kr Belastar intäktkonto: 1010 - RF Verksamhetsstöd Vuxen

1306 Elitverksamhet - DN

−50 000 kr

−40 000 kr Se separat fördelningsmodell för elitstöd 2020-2021

1307 Elitverksamhet - XV

−30 000 kr

−40 000 kr Se separat fördelningsmodell för elitstöd 2020-2021

1308 Elitverksamhet - IceOpti + DN Junior

−40 000 kr

−40 000 kr Se separat fördelningsmodell för elitstöd 2020-2021

1309 Elitverksamhet - Skridskosegling

−70 000 kr

−80 000 kr Se separat fördelningsmodell för elitstöd 2020-2021

1310 Elitverksamhet - Skridskosegling Junior

−10 000 kr

−10 000 kr Se separat fördelningsmodell för elitstöd 2020-2021

1320 Verksamhetsstöd vuxen - DN

−26 000 kr

−30 000 kr

1321 Verksamhetsstöd vuxen - Klass 3

−5 000 kr

1322 Verksamhetsstöd vuxen - XV

−8 000 kr

1323 Verksamhetsstöd vuxen - Skridskosegling

Stöd ska ge alla medlemmar likvärdigt värde. Syftet är att öka antalet aktiva utövare
−5 000 kr (vuxna). Extra hänsyn ska tas till att öka andelen aktiva kvinnor. Erhålls mot
−8 000 kr redovisning av faktiska kostnader. OBS, ej elitverksamhet (tävlingar på nationell nivå
omfattas av detta stöd). DN, XV samt Skridskosegling erhåller andel av 70 tkr i relation
−40 000 kr
till antal medlemmar. Belastar intäktspost: RF Verksamhetsstöd Vuxen
−5 000 kr

−36 000 kr

1324 Verksamhetsstöd vuxen - Isabella

−5 000 kr

1325 Internationellt ledarskap - DN

−8 000 kr

−5 000 kr

1326 Internationellt ledarskap - IceOpti

−2 000 kr

−1 000 kr

1327 Internationellt ledarskap - XV

−8 000 kr

−10 000 kr

1328 Internationellt ledarskap - Skridskosegling

−2 000 kr

−1 000 kr

−430 000 kr

−465 000 kr

−120 000 kr

−250 000 kr

−30 000 kr

−80 000 kr

Summa

Kostnader

Ungdomsverksamhet 7-25 år
Konto

Kostnader
1311 Barn- och ungdomsverksamhet
1314 Rekrytering & marknadsföring
1350 Framåt för fler i rörelse

−131 250 kr

0 kr Utvecklingsprojekt inom ramen för FFFiR

1315 Verksamhetsstöd 7-25 år - DN

−20 000 kr

−15 000 kr 25% är villkorat ≥10 godkända LOK-aktiviteter.

1316 Verksamhetsstöd 7-25 år - IceOpti

−25 000 kr

−25 000 kr 25% är villkorat ≥10 godkända LOK-aktiviteter.

1317 Verksamhetsstöd 7-25 år - Klubb
1331 Verksamhetsstöd 7-25 år - XV
1318 Verksamhetsstöd 7-25 år - Skridskosegling

−100 000 kr

−100 000 kr Delas lika mellan klubbar som redovisar ≥10 LOK-akitiviteter, max 10 000 kr/klubb

−3 000 kr

−3 000 kr

−20 000 kr

−20 000 kr 25% är villkorat ≥10 godkända LOK-aktiviteter.

1319 Verksamhetsstöd 7-25 år - Klass 3

−3 000 kr

−3 000 kr

1330 Verksamhetsstöd 7-25 år - Isabella

−3 000 kr

−3 000 kr

−455 250 kr

−499 000 kr

Summa

Kostnader

TOTALA KOSTNADER
AVSKRIVNINGAR
RESULTAT
BALANS

Kommentar

−1 361 250 kr

−1 337 602 kr

−15 000 kr

−15 000 kr

−142 000 kr

114 980 kr

Ingående balans 2020-07-01

3 259 148 kr

Utgående balans 2021-06-30

3 117 148 kr

Samtliga stöd till klassällskap är villkorade redovisning för faktiska kostnader

−1 429 000 kr
0 kr Inventarier
−235 000 kr

Svenska Isseglarförbundet

Bilaga 4

Proposition 1
Proposition till Förbundsmötet den 2020-10-24 angående ändring av stadgar gällande
förbundets räkenskapsår.

BAKGRUND
Styrelsen önskar ändra förbundets räkenskapsår från det nuvarande brutna (1 juli - 30 juni) till
kalenderår (1 januari - 31 december) för att synkronisera med Riksidrottsförbundet. Bytet skulle
underlätta samt förtydliga förbundets redovisning (ekonomi och aktivitet) gentemot såväl RF som
medlemsföreningar. Godkänns propositionen träder den i kraft 1 januari 2022.

NUVARANDE FORMULERING
1 Kap Allmänna bestämmelser
8 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 juli – 30 juni.
Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från förbundsmötet t.o.m. nästpåföljande ordinarie
förbundsmöte.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING
1 Kap Allmänna bestämmelser
8 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.
Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från förbundsmötet t.o.m. nästföljande ordinarie
förbundsmöte.
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Proposition 2
Proposition till Förbundsmötet den 2020-10-24 angående ändring av stadgar gällande
kommunikation med föreningens medlemmar.

BAKGRUND
Styrelsen önskar digitalisera kommunikationen med medlemmarna för att spara tid, pengar och
papper. För att tydliggöra detta föreslås en ändring av föreningens stadgar som uttryckligen
formulerar att kommunikationen i första hand kommer ske via e-post.
Om Proposition 1 godkänts föreslås även Förbundsmötet hållas årligen senast den 15 maj.

NUVARANDE FORMULERING
2 Kap Förbundsmöte
1 § Tidpunkt och kallelse
Förbundsmötet, som är förbundets högsta beslutande organ, skall hållas årligen senas den 15 november
på tid och plats som bestäms av förbundsstyrelsen. Förbundsmöte får inte hållas vid tidpunkt då RFstämma pågår.
Kallelse till förbundsmötet skall utfärdas av förbundsstyrelsen senast fyra veckor före mötet genom brev
till föreningarna och klassförbunden.
Förslag till föredragningslista för mötet, årsredovisning för det gångna verksamhetsåret, verksamhetsplan
med ekonomisk plan (inkomst- och utgiftsstat) samt förbundsstyrelsens förslag (propositioner) och
inkomna motioner till förbundsmötet -vilka skall vara åtföljda av styrelsens yttrande - skall senast två
veckor före mötet sändas till föreningarna.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING
2 Kap Förbundsmöte
1 § Tidpunkt och kallelse
Förbundsmötet, som är förbundets högsta beslutande organ, ska hållas årligen senast den 15 maj på tid
och plats som bestäms av förbundsstyrelsen. Förbundsmöte får inte hållas vid tidpunkt då RF-stämma
pågår.
Kallelse till förbundsmötet utfärdas av förbundsstyrelsen genom kungörelse i förbundets officiella
kungörelseorgan samt tillställas föreningarna och klassförbunden via e-post senast fyra veckor före
mötet.
Förslag till föredragningslista för mötet, årsredovisning för det gångna verksamhetsåret, verksamhetsplan
med ekonomisk plan (inkomst- och utgiftsstat) samt förbundsstyrelsens förslag (propositioner) och
inkomna motioner till förbundsmötet -vilka ska vara åtföljda av styrelsens yttrande - ska senast två
veckor före mötet sändas till föreningarna.
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Proposition 3
Proposition till Förbundsmötet den 2020-10-24 angående ändring av stadgar gällande
kommunikation med föreningens medlemmar.

BAKGRUND
Med anledning av RF:s krav att förbundsstyrelse och valberedning ska ha 40/60-könsfördelning från och
med 1 juni 2021 behöver en ändring av stadgarna göras.

NUVARANDE FORMULERING
5 Kap Förbundsstyrelsen
1 § Sammansättning
Förbundsstyrelsen, som skall vara sammansatt av båda könen, utgörs av ordförande samt fyra till sex
övriga ledamöter valda av förbundsmötet. Styrelsen bör vara sammansatt av ledamöter från både
isjaktsegling och skridskosegling och avspegla förbundets verksamhet.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga funktioner som anses nödvändiga.
Förbundsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen enligt 1 kap 6 §.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING
5 Kap Förbundsstyrelsen
1 § Sammansättning
Förbundsstyrelsen utgörs av ordförande samt fyra till sex övriga ledamöter valda av förbundsmötet. Inget
kön ska vara representerat med mindre än 40 procent. Styrelsen bör vara sammansatt av ledamöter från
både isjaktsegling och skridskosegling och avspegla förbundets verksamhet.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga funktioner som anses nödvändiga.
Förbundsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen enligt 1 kap 6 §.
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Proposition 4
Proposition till Förbundsmötet den 2020-10-24 angående ändring av stadgar gällande
kommunikation med föreningens medlemmar.

BAKGRUND
Med anledning av RF:s krav att förbundsstyrelse och valberedning ska ha 40/60-könsfördelning från och
med 1 juni 2021 behöver en ändring av stadgarna göras.

NUVARANDE FORMULERING
3 Kap Valberedningen
1 § Sammansättning m.m.
Valberedningen, som skall vara sammansatt av båda könen, utgörs av ordföranden och två övriga
ledamöter valda av förbundsmötet.
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller två övriga ledamöter så bestämmer.
Valberedningen är beslutför när samtliga kallats och minst två ledamöter är närvarande och ense om
beslutet.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING
3 Kap Valberedningen
1 § Sammansättning m.m.
Valberedningen utgörs av ordföranden och två övriga ledamöter valda av förbundsmötet. Båda könen
skall vara representerat i valberedningen.
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller två övriga ledamöter så bestämmer.
Valberedningen är beslutför när samtliga kallats och minst två ledamöter är närvarande och ense om
beslutet.
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