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Svenska DN-isjaktsällskapet
Protokoll vid Årsmötet (ÅM) 2020
Datum:

Lördag 24 oktober 2020

Tid:

11:00 – 13:00

Plats:

Ulfsunda Slott i Bromma samt digitalt via Microsoft Teams

Förslag till föredragningslista
Mötets öppnande
1

Ordförande Oscar Wersäll hälsade de närvarande välkomna och förklarade 2020 års
årsmöte öppnat

2

3

4

Val av ordförande och sekreterare för mötet
ÅM beslöt att välja David Croner till ordförande och Oscar Wersäll till sekreterare för mötet
Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet
ÅM beslöt att välja Max Koszela till protokolljusterare och rösträknare för mötet
Fastställande av röstlängd för mötet
Röstlängden fastställdes till 12 röstberättigade medlemmar
Mötets behöriga utlysande

5

Årsmötet befanns vara utlyst i behörig tid. Kallelse publicerades och skickades till
samtliga medlemmar med epost den 29 september 2020

6
7

Fastställande av föredragningslista
ÅM beslöt att fastställa utsänd föredragningslista för årsmötet
7.1 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019–2020
Mötesordförande föredrog verksamhetsberättelsen. ÅM beslöt att godkänna denna
7.2 Styrelsens förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2019–2020
Mötessekreteraren föredrog förvaltningsberättelsen. ÅM beslöt att godkänna denna

8

Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019–2020
Peter Witt läste upp revisionsberättelsen. ÅM beslöt att godkänna denna
Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser

9

ÅM beslöt att i enlighet med revisorns rekommendationer bevilja styrelsen ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2019-07-01 – 2020-06-20
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Behandling av styrelsens förslag samt motioner
Se appendix. A
1. Motionen bifölls
2. Motionen avslogs
3. Motionen avslogs

10

4. Styrelsens utlåtande bifölls
5. Motionen bordlades, styrelsen utreder till nästkommande årsmöte
6. Motionen bifölls
7. Motionen bifölls
8. Motionen bifölls
Fastställande av verksamhetsplan 2020–2021

11

Mötesordförande föredrog styrelsen förslag till verksamhetsplan 2020–2021. ÅM beslöt
att godkänna denna efter kort dialog om vikten av långsiktig strategi för elitverksamheten
och effektiv användning av olika kommunikationskanaler.
Budget samt fastställande av medlemsavgifter 2020–2021

12

Mötessekreterare föredrog styrelsens förslag till budget samt medlemsavgifter 2020–
2021. Medlemsavgiften fastställdes till 51kr för juniorer och 101 kr för seniorer

13

Val av styrelse
13.1 Ordförande – (1 år)
ÅM beslöt att välja om Oscar Wersäll som ordförande
13.2 Ledamot 1 – (2 år)
ÅM beslöt att välja om David Croner som ledamot
13.3 Ledamot 2 – (val 2 år)
ÅM beslöt att välja om Björn Ekström som ledamot
13.4 Ledamot 3 – Richard Gustring
Richard Gustring valdes på 2 år 2019 och kvarstår som ledamot
13.5 Ledamot 4 – Robert Kihlström
Robert Kihlström valdes på 2 år 2019 och kvarstår som ledamot
13.6 Suppleant – (1 år)
ÅM beslöt att välja Gunnar Strömberg som suppleant.
13.7 Val av revisor samt revisorssuppleant – (1 år)
ÅM beslöt att välja Håkan Elfström som revisor och Tord Kvartsén som revisorssuppleant
13.8 Val av valberedning – Två ledamöter av vilka en ska utses till ordförande (1 år)
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ÅM beslöt att välja Richard Larsson som ordförande och Patrik Stenberg som ledamot
Övriga frågor
14

Max Koszela efterfrågade reglemente för Lag-SM och yrkade på att ett lag ska bestå av
två seglare från samma klubb till skillnad från dagens krav om tre seglare. ÅM beslöt att
ge styrelsen mandat att utreda frågan och tillämpa denna vid SM 2021

15

Mötets avslutande
Mötesordförande tackade de närvarande och förklarade årsmötet avslutat

Vid protokollet

Oscar Wersäll
Justeras

Max Koszela
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Appendix A – Motioner
Max Koszela S-844
•

1. En motion om novemberregatta typ Corona
Hej Styrelsen,
Här kommer en motion/förslag om något som slog mig idag. Har även dryftat det på
facebook precis, får se vad andra seglare tycker.
Idag stängde Finland gränsen mot Sverige igen, pga Corona. Tanken slog mig att man inte kan
räkna med att få åka till Finland på All Saints/Johnny Köhler regatta v46. Iaf inte om man inte
är beredd på att sitta två veckor i karantän.
Men Sverige är det enklare att resa till. Skulle man kunna anordna en försäsongsregatta i
Sverige i November? Längst norrut borde vi ha is nånstans säg v47?
Styrelsens utlåtande
Styrelsen yrkar att motionen bifalls:

•

2. Tillåta experimentutrustning på svensk ranking (men inte på SM)
Bakgrund: Det har varit mycket prat om regeländringar och förtydliganden på sistone. En
regeländring är att ta bort kravet på trä i slot-medar. Dock är det svårt att ta ett beslut om hur
man vill rösta, när ingen har provat såna medar som föreslås. Sverige har stor möjlighet att bli
tekniskt ledande, då många andra länder är väldigt konservativa i sin regeltolkning.
Syfte: Syftena är två, dels att hjälpa svenska seglare bilda sig en uppfattning inför kommande
omröstningar om regeländringar. Men ett annat syfte är också att det är bra för svenska
elitseglare att ligga steget före den internationella konkurrensen, genom att kanske ha provat
experimentmedar innan de blivit lagliga. Efter experimentmedar kan vi prova någon annan del
av utrustningen.
Förslag: Tillåta medar i valfritt material på svenska ranking-seglingar enligt Svenska
Reglementet, som ett undantag från klassregeln likt det om maximala antalet medar man får
använda. Dock ska detta inte tillåtas på Svenska Mästerskap, där bör vi följa klassreglerna till
punkt och pricka. Året efter att experimentmedar tillåtits, tillåts något annat.
Styrelsens utlåtande
Styrelsen yrkar att motionen avslås:
1. Att öka mängden utrustning som ej mäter in internationellt eller efter en säsongs
experiment riskerar att komplicera köp av begagnad utrustning, i synnerhet för nya
seglare som vill börja kappsegla.
2. Våra svenska rankingtävlingar har ett omfattande internationellt deltagande vilket vi avser
vårda genom att bl.a. i största möjliga mån hålla reglementet för dessa i linje med
IDNIYRA.
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3. Resultaten från rankingtävlingarna är underlag för vårt elitstöd. Att tillåta experimentell
utrustning riskerar att påverka dessa resultat.

•

3. Införa årliga vandringspriser för tävlingsledare och rekryterare av seglare
Bakgrund: Det är svårt att hitta bra och återkommande funktionärer. Samtidigt ger vi årligen ut
priser, men begränsat till just seglare. Vi visar inte våra eldsjälar den inte uppskattning vi
borde (eller skulle kunna).
Syfte: lyfta upp och belöna de som är livsviktiga för vår idrott, men som inte alltid utövar den
själva
Förslag: Introducera ett pris som delas ut på årsmötet under pompa och ståt. Ett pris för årets
tävlingsledare, ett för årets rekryterare (definierat som den som gjort mest för att rekrytera nya
kappseglare eller fått nybörjare att utvecklas) och ett för årets regatta
Styrelsens utlåtande
Styrelsen yrkar att motionen avslås:
Underlaget till de föreslagna vandringspriserna är ytterst begränsat. Vi tror mer på att visa vår
uppskattning mot alla de som ställer upp ideellt för klassen i direkt anslutning till de
evenemang som genomförs.

•

4. Kombinera årsmötet med en bytesdag
Bakgrund: Sverige är stort och vi DN-seglare träffas sällan förutom på ranking-seglingar.
Samtidigt är det en utmaning att få tag på utrustning, men också att sälja utrustning man har.
Syfte: Kombinera årsmötet med en bytesdag/loppis, för att utnyttja det tillfället då vi alla ses
ännu mer.
Förslag: Utöka årsmötet med en bytesdag/loppis, där alla får byta/sälja/köpa det de har i
ladorna. Det finns en bra parkering på Bosön. Att lägga ut annonser om vad man vill
sälja/köpa skulle vara en bra uppladdning inför årsmötet, och förmodligen skulle man kunna
locka fler att delta på årsmötet.
Styrelsens utlåtande
Styrelsen ställer sig positivt till förslaget och ska ta det i beaktning inför årsmötet 2021.

•

5. Ändra vad som avgör om man får elitstöd, så att större hänsyn tas till hur man presterar
internationellt
Bakgrund: Idag används vårt rankingsystem för att avgöra vem som får elitstöd. Det finns
några utmaningar med detta. Rankingsystemet visar hur bra svenska seglare presterar
gentemot varandra, men har två brister: det tar hänsyn endast till resultat på svenska regattor,
och det tar hänsyn ganska långt bak i tiden. Syftet med elitbidrag är att hjälpa dem som
förbundet tror har störst möjlighet att prestera på EM och VM, därför är det olyckligt att
prestation på just EM/VM inte tas hänsyn till. I urvalet inom vattensegling är det mycket
viktigare med prestationer på internationella regattor säsongen precis innan ett mästerskap.
Observera att ett endast svenskt rankingsystem har en nytta i sig, så det bör finnas kvar. Här
handlar det mer om vad vi ska använda för att ge elitbidrag där det blir bäst utdelning för
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pengarna!

Syfte: Att förbättra urvalet av vilka som får elitbidrag på tre sätt: a) de som bygger stor
erfarenhet internationellt har rimligen större chans att ta medalj, b) resultat innevarande
säsong borde väga mer än säsongen innan, c) de som gjorde bra resultat på EM/VM ett år har
hög chans att göra det året efter
Förslag: Utöka sättet som rankingpoängen räknas ut, för att även räkna med resultat på
internationella regattor, EM/VM året innan. Minska vikten av resultat från säsonger tidigare än
den föregående. Straffa inte ut dem som inte har seglat internationellt, utan gör det istället
möjligt för en seglare att höja sin chans att få elitbidrag jämfört med sina prestationer i
Sverige. En formel för detta är inte svår att få fram.
Styrelsens utlåtande
Styrelsen yrkar att motionen bordläggs:
Styrelsen ser en viss poäng i att väga in exempelvis den internationella rankingen i den
svenska rankinglistan för beslut om elitstöd. Vi utreder frågan vidare och återkommer med
svar inför årsstämman 2021.
•

6. Drönarfotografering
Kortfattat: Finansera en drönarfotograf som filmar rankings, regattor och kanske t.o.m.
träningsseglingar i Sverige från luften. Använd sedan dessa filmer inte bara i
marknadsföringssyfte (det är en bra biprodukt i sig) utan i en taktisk genomgång av racen
efteråt.
Bakgrund: Vi har på våra träningshelger och trimkvällar satsat mycket på teoretisk
genomgång, och alltid fokuserat mycket på materialet eller trimmet. Men många seglare i
Sverige skulle prestera betydligt bättre om de fick mer coachning i sina vägval. Och genom
exempel (gärna självupplevda) kan sådana diskussioner bli väldigt handgripliga!
Två praktiska utmaningar finns: drönare har svårt att hänga med på kryssen pga hög fart, och
drönarfotografer utan seglingsbakgrund har svårt att förstå vad som är intressant att filma för
seglarna.
Förslag på lösning för detta är att dels inte fokusera på att hänga med ovanifrån, fotografen
som filmade Nordamerikanska förra året lyckades fånga bra taktiska situationer genom att
hovra runt mitten på banan. Också är det bra att anlita en fotograf med
kappseglingsbakgrund, vi kommer då få mer användbara filmer.
Styrelsens utlåtande
Styrelsen yrkar att motionen bifalls:
Styrelsen föreslår att ett pilottest genomförs med av SISF sedan tidigare bokad/finansierad
videoinspelning i samband med träningslägret & R3/R4 2021.

•

7. Tränare + marknadsföring
Kortfattat: Bjud in en yngre seglare från en snabb vattenbåt (49er, Nacka 16 el dyl) att segla
isjakt ett par rankings på en båt sponsrad av DN Sweden. Motkrav skulle vara att hålla en
taktikgenomgång efter en träningshelg eller liknande. Enrollera motprestation vore att denna
sponsrade seglare får publicera x antal inlägg i sina och förbundets sociala medier.
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Bakgrund: vi behöver rekrytera bra kappseglare till klassen, men vi skulle också bli bättre av
att höra hur någon som bankappseglar snabba apparentwind-båtar på vattnet anpassar sitt
tänk till DN. Igen tror jag att vi har mycket att lära kring vägvalen. Express-klassen bjöd in Maja
Hansson-Mild förra säsongen, som gick sista året på seglargymnasiet och satsar för
landslaget i Laser. Hon fick tillgång till en snabb, färdigfixad båt och skrapade snabbt ihop en
besättning från seglargymnasiet, och efter en dag började de bli riktigt giftiga. Klassen fick
mycket synlighet men missade chansen för en värdefull debrief av nån som systematiskt
jobbar med att utveckla sin kappsegling.
Styrelsens utlåtande
Styrelsen yrkar att motionen bifalls:
Styrelsen kommer kontakta potentiella kandidater om detta erbjudande och därefter välja ut
1–2 personer. Sällskapet kommer inte köpa en egen jakt utan avser lösa det med hjälp av
inhyrd/a klubbjakt/er.

Richard Larsson S-807
•

1. Corona-anpassning
Närmast tänker jag på en handlingsplan för dom svenska tävlingarna och corona.
Tycker inte vi ska planera för elitbidrag för en resa till VM i USA. ( jag kommer inte planera för
något så osäkert). Även EM i norra Europa känns nu välgigt avlägset och osäkert.
Därför tycker jag vi ska satsa på att göra bra coronasäkra tävlingar här hemma i Sverige.
Att vi ska ha en kalender med flera tävlingar än normalt. Sen bör folk vara tvungna att anmäla
sig innan och betala.Om tävlingen inte blir av så borde man nog återbetala tex 350 av 400.
Viktigast är att vi försöker hålla igång seglandet här i Sverige. En del av de pengar som ev är
avsatta till elitbidrag kan kanske gå till arrangörsfonden, om vi behöver det det för att säkra
kostnader vi tex en tävling i Östersund. Själva tävlingarna måste vara lätta att coronasäkra.
Avstånd. Stanna hemma om du är sjuk.Max 50 deltagare. Skepparmöte och prisutdelning med
megafon och distans.
Styrelsens utlåtande
Styrelsen yrkar att motionen bifalls:
Styrelsen kommer ta fram riktlinjer och verktyg för att vi på ett ansvarsfullt sätt kan
genomföra tävlingar. Därtill yrkar styrelsen att fler inhemska tävlingar genomförs i händelse
av att internationella mästerskap ställs in alt. ej går att resa till.
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