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Svenska IF-båtförbundet
Swedish IF-boat Association

KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Tid: Söndagen den 23 februari 2022 från klockan 19.30 till 21.00 (cirka)

Plats: Elektroniskt möte med Zoom. 
Klicka på länken nedan eller kopiera och klistra in den i din webbläsare. Därefter välj ”Join meeting”. 
Ingen installation ska behövas. Logga in några minuter före och vänta på att Karin öppnar mötet.

Länk: Karin Hårding is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Time: Feb 23, 2022 07:30 PM
https://gu-se.zoom.us/j/61001426380?pwd=Nk5rMEN6VnVHMUxCbWNwTzkxaEcwdz09
Meeting ID: 610 0142 6380
Passcode: 002331

Ring: Karin Hårding 076-6183644 om det skulle krångla.

Dagordning

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare.
4. Registrering av röstberättigade deltagare.
5. Frågan om mötets behöriga utlysande.
6. Registrering av inkomna poströster.
7. Fastställande av dagordningen och anmälan av ”Övriga frågor”.
8. Föredragning av verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse.
9. Disposition av årets vinst.                               
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Val av styrelseledamöter. Valet gäller ordförande på 1 år samt 2 övriga på 2 år.
12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
13. Val av valberedning.
14. Medlemsavgifternas storlek. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter.
15. Styrelsens förslag till ändring av klassreglerna F 3.7(f) enligt text på röstsedeln.
16. Styrelsens förslag till ändring av stadgarna § 4 stycke 1 och 4.
17. Fastställande av riktlinjer för årets verksamhet.
18. Övriga frågor.
19. Mötet avslutas.

Obs! Instruktioner för poströstning finns på den bifogade röstsedeln
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Verksamhetsberättelse för Svenska IF-båtförbundet för verksamhetsåret 2020 - 2021.

IF-båtförbundet har under verksamhetsåret haft sammanlagt 452 betalande medlemmar, vilket är 26 
medlemmar färre än under förra verksamhetsåret. Ostkustens IF-båtklubb har haft 240, Sydsvenska IF-
båtklubben 93 och Västkustens IF-båtklubb 119 medlemmar.

Föreningens årsmöte hölls den 28’onde februari 2021 online (med plattformen Zoom). Tre styrelsemöten 
har därefter hållits, ett möte den 4 juli 2021 i samband med SM på Ekholmen, Stockholm, och ett 10 
oktober på zoom, och ett den 2 januari 2022 också över Zoom.

Årets möte med Nordiska IFRA blev inställt på grund av pandemin fanns inget intresse av gemensamma 
aktiviteter, vi tar nya tag 2022.

Förbundet har under verksamhetsåret gett ut tidningen Medvind. Två nummer har varit tidskrifter med i 
huvudsak redaktionellt material. Tidningen Medvind har varit den största delen i förbundets utgiftsbudget.

IF-båtförbundet bytte leverantör av internettjänsten för våra websidor 2020 då den befintliga leverantören 
hade stora problem med överbelastningar och våra sidor under långa perioder var omöjliga att nå. Efter 
flytten har hemsidan fungerat perfekt hela 2021. Webbsidan och Facebook-grupperna på Internet är ett 
viktigt verktyg för spridning av budskapet om IF-båten och IF-båtförbundet. Forumet på webbsidan är 
välbesökt och IF-båtägare, medlemmar som icke medlemmar, kan där få fina tips om segling, trim och 
underhåll. Salutorget är tillgängligt för privatannonser för köp/sälj av IF-båtar och IF-prylar. 2021 har även 
nyhetsbrevet Lättvind, som skickas med email varannan månad till medlemmarna fortsatt sänts ut 
automatiskt från hemsidan.

Svenska Mästerskapet 2021 avgjordes under 2 – 4 juli på Saxarfjärden utanför Stockholm och genomfördes 
enligt Svenska Seglarförbundets rekommendationer om att göra kappseglingar coronasäkra. SM-tävlingen 
arrangerades av Vikingarnas Segelsällskap och samlade 17 besättningar från regionerna OIF och VIF. Pontus 
Rosberg med gastar från OIF blev Svenska Mästare 2021. Silvermedaljen erövrade Fredrik Wigelius team 
från OIF, brons tog Peter Bergs med team. En kollision på Tune-Up race slog tyvärr ut två båtar. Trevligt var 
att flera nya team ställde upp och fyra kvinnliga rorsmän genomförde tävlingen vilket kan vara rekord för ett 
IF-båts SM.
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Inom de regionala IF-klubbarna har vinter- och sommarprogram genomförts i kraftigt nerskalad variant pga 
Covid-19. OIFs egen IF-båt ”Prydamari” var tyvärr en av båtarna som kolliderade, dock har förbundet nu 
skaffat en bättre ersättningsbåt och kommer att renovera den till toppskick, för att även framöver ge nya 
seglare i alla åldrar möjlighet att prova på att segla och kappsegla IF-båt.

Karin Hårding Marin Rundström Fredrik Wigelius Joop Somhorst Ingemar Ådahl
Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Styrelsemedlem

Marek Janiec har under året varit adjungerad och fungerat som stöd och hjälp till styrelsen. Han har även 
koordinerat arbetet med tidningen Medvind.
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RÖSTSEDEL för poströstning

Röstsedel skall insändas till IF-båtförbundet, c/o Karin Hårding. Postadress finns på webbsidan och i 
Medvind sidan 2. Det går även bra att maila en skannad pdf-kopia eller bild av den ifyllda röstsedeln till
Karin Harding <nirakhard@gmail.com> .

Röstsedeln ska vara förbundet tillhanda senast den 20 februari 2022 klockan 18:00. .

10  .   Jag röstar för ansvarsfrihet för styrelsen  Ja   Nej

11.   Jag röstar för valberedningens förslag
       

➢ att Karin Hårding väljs om som ordförande för 1 år  Ja            Nej 

➢ att Joop Somhorst väljs om som styrelsemedlem för 2 år   Ja            Nej

➢ att Ingemar Ådahl väJjs om som styrelsemedlem för 2 år    Ja            Nej

14.   Jag röstar för oförändrade medlemsavgifter 2022, dvs.
250 kr för ordinarie medlem och 125 kr för familjemedlem                                         Ja          Nej

15. Jag röstar för ändring av klassreglerna:

F 3.7.(f)
Vanthöjd, undervant                                                              minimum      maximum

(i) för vant med ögle- eller hakändstycke ……………   3038 mm       3138 mm
(ii) för vant med kuländstycke (s k stemball terminal) 

                     kopplat till spridarfästet………………………………3120 mm

Omröstning sker för andra gången..............................................................   Ja          Nej

16. Jag röstar för ändring av stadgarna, § 4 i 1:a och 4:e stycket
enligt förslag i medlemsbrevet ”Medvind 1 2022” .

Omröstning sker för andra gången                                 Ja   Nej

____________________________________________________________________________   
         

Underskrift:……………………………………………………………………….…

Namnförtydligande:...........................................………………….,

Tillhör region: …………………………………………………………………..….

Gatuadress:…………………………………………………………………………..

Postnummer och postort:……………………………………………….…….

Mobiltelefonnummer:……………………………………………..…………..


