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Sällskapet Skridskoseglarna utskick till årsmötet 2020 med
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Årsredovisning för 2019-2020
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Årsberättelse
Under 2019/2020 genomförde sällskapet Skridskoseglarna ett antal styrelse- och tävlings-kommittémöten. 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 klasssällskap
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 SMveckan 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 till Lestijärvi i mellersta Finland. I
och med det varma vädret påverkades även klubbarnas arbete negativt och inga prova-på evenemang kunde genomföras för att attrahera nya medlemmar.
Svenska tävlingar och SM datum påverkades enormt av de osäkra väderförhållanden och ingen
av de bokade SM-försökshelgerna 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
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samt Frank Krönert och Andreas Gustafsson med bra resultat och ett antal medaljer. Inom kitevärldscupen 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.
Under året har vi anskaffat tre stycken uppblåsbara KiteWingar för prova på i storlekarna 3 och
4 m2.
Vi hade också för avsikt att ta fram höga skridskor samt skidor för Kite. Arbetet ha fördröjts
men påbörjas under senhösten

Styrelse 2019-2020
Ordförande
Frank Krönert, valdes som ledamot på två år (2019) och ordförande på ett år
Ledamöter
Emely Hagen, valdes på två år 2019
Magnus Nordström, valdes på två år 2019
Tobias Bodin, valdes på två år 2018
Robin Larsson, valdes på två år 2018
Torgny Lagerstedt, valdes på två år 2018
Alexander Sahlin valdes på två år 2018
Suppleanter
Jenny Back (suppleant), valdes på två år 2018
Lars Fromell, valdes på två år 2019
Revisorer
Mikael Brandt, valdes på ett år 2019
Dick Tillberg, valdes på ett år 2019
Valberedning
Lasse Wall, valdes på två år 2019
Stefan Söderlund, valdes på två år 2019
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Förvaltningsberättelse
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SM planering
Följande SM dagar 2021 planeras
Januari
23 -24
Februari
6 -7
Februari
13 – 14
Mars
13 – 14
December
11 – 12
December
18 – 19
Kvarvarande SM 2020
Vintervindsurf har inte kört bana eller STS
Kite och KiteWing har inte kört långdistans.
Möjliga kvarvarande tillfällen i år 2020
December
12 – 13
December
19 - 20
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Verksamhetsplan
Se separat dokument
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Budget
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Dagordning till Sällskapet skridskoseglarnas årsmöte 2019
Föreslagen dagordning
1.
Fastställande av röstlängd för mötet.
2.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
4.
Fråga om mötet har utlysts på̊ rätt sätt.
5.
Fastställande av föredragningslista.
6.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
7.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsräkenskapsåret.
8.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9.
Fastställande av medlemsavgifter.
10.
Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets/räkenskapsåret.
11.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12.
Val av
a) Klassällskapets ordförande för en tid av 1 år;
b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år;
d) 1 revisor jämte 1 suppleant för en tid av 1 år. I detta val far inte styrelsens
ledamöter delta;
e) 2-3 ledamöter i valberedningen för en tid av 2 år, av vilka en skall utses till
ordförande;
13.
Övriga frågor.
Stockholm
2020-10-15

