
Proposition BSL Vå rmo te 2017 

Styrelsen för BSL föreslår följande stadgeändring för att kunna träda ut ur Svenska 

Seglingsförbundet 

§1 justeras med avseende på att medlemskap i SSF tas bort på vårmötet med påföljande 

beslut på årsmötet 2017 

Motivationen till utträdet är 

- Svag medlemsnytta för klubbens majoritet av medlemmar 

- Ringa intresse i att medverka i arrangemang anordnade av SSF/VSF samt inget intresse i att 

medverka i att utveckla SSFs och VSFs organisation  

- BSL har ingen och planerar inte heller för aktiv ungdomsverksamhet som kräver medlemskap 

i Riskidrottsförbundet 

- BSL bidrar inte till att SSF får bidrag från Riksidrottsförbundet eftersom vi inte har 

medlemsregistret i Idrott on Line och inte heller har för  avsikt att kräva in personnummer av 

våra medlemar vilket Idrott on Line kräver    

- Dubbelarbete för styrelsen genom att två förbund skall informeras och uppdateras med årlig 

information samtidigt som båda förbunden vill komma i kontakt med styrelsen för att 

informera i likartade frågor. (SSFs kansli har börjat jobba med de frågor som ligger inom SBUs 

område (hamnar och miljö) ) 

- Mycket information från Riksidrottasförbundet/SISU som inkommer till BSL som behöver 

hanteras (även om det mesta går att ta bort efter kontroll) 

- Hög kostnad (21 000 SEK per år) för tjänster och förmåner som klubben även har från SBU. 

Alternativanvändningen av pengarna kan ge högre medlemsnytta för hela klubben. 

 

- BSL kan och vill självklart fortsätta att medverka tillsammans med övriga Västeråsklubbar 

med arrangemang av Tisdagsträningarna om medlemmarna så önskar. Enskilt deltagande i 

träningen kräver INTE att klubben är medlem i SSF eftersom det inte är ett sanktionerat 

arrangemang.   

 

Mjuk övergång för tävlande klubbmedlemmar  

- De enskilda medlemmar som önskar att aktivt delta i arrangemang sanktionerade av SSF 

rekommenderar vi att vara dubbelansluta sig till klubb som är aktiv i SSF, t.ex. JKV. 

INFORMATION från JKV:s hemsida Enskild medlem 700 kr/ skicka ett mail till 

kassor@jkv.se.Skriv namn och    personnummer.  

- För de kommande 5 åren, 2018 till 2023, föreslår Styrelsen att de klubbmedlemmar som 

aktivt medverkat i sanktionerad tävling och därför varit dubbelanslutna får tillbaks inbetald 

avgift till SSF ansluten klubb efter inskickande av ”bevis” till klubbens kassör efter avslutad 

säsong.  
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