Verksamhetsplan och budget 2020

SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND

FÖRENINGSVERKSAMHET

316 medlemsföreningar
61 000 personmedlemmar i föreningarna
39 klassförbund sammanlagt

SBF:
• Ett av Finlands mest framgångsrika grenförbund
• Från långfärd till olympisk idrott
• Mångsidig utbildning för hundratals föreningsaktiva
• Upprätthåller besiktningssystem för båtsporten
• Omfattande intressebevakning

MOTIONSSPORT

ELITIDROTT

SBF:S STRATEGI 2015-2020

BARN OCH UNGDOM
• Vår sport mera känd
bland barn och ungdom.
• Antalet föreningar
med juniorverksamhet
ökar.
• Undervisning i
sjömanskap skapas.
• Kvaliteten och
kvantiteten för träningen
stiger.

BÅTSPORT
• Verksamhetsmiljön stöder
båtsporten.
• Medlemmarna i
föreningarna utbildar sig
aktivt.
• Båtsport är en attraktiv
och uppskattad hobby.
• Säkerheten och
tillgängligheten håller hög
nivå på föreningarna.

FÖRENINGSVERKSAMHET

TÄVLINGSIDROTT
• Medlemsföreningarna har
goda förutsättningar att
ordna tävlingar.
• Aktiva klassförbund.
• Träningsverksamheten
skapar möjligheter till
framgång.
• Specialgruppernas
möjligheter att tävla
garanteras.
• Finland har framgång på
den internationella toppen i
kappsegling och
motorbåtssport.

MOTIONSSPORT

ELITIDROTT

ORGANISATIONSVERKSAMHET
• Heltäckande och
kostnadseffektiva
tjänster för
föreningarna.
• Sänkt tröskel för
deltagande i
föreningsverksamheten.
• Vi erbjuder en
ansvarsfull
föreningsverksamhet.

MOT ÅR 2020
För att kunna njuta av vårt fina fritidsintresse
satsar vi nästa år ännu mera på säkerhet,
kunskap och ansvarstagande både till lands och
till sjöss.
Vi fortsätter arbetet med den nya strategin, som
påbörjades hösten 2019. I arbetet deltar också
föreningar och intresserade medlemmar. Genom
att komma närmare föreningarna och deras
medlemmar kan vi främja vår gemensamma
sport.
Också de olympiska spelen ger fart åt verksamhetsåret 2020. Där deltar igen finländska
seglare. Vi håller tummarna för dem och njuter
samtidigt av vår sport.
Jan Jansson,
ordförande för förbundsstyrelsen

FÖRENINGSVERKSAMHET

MOTIONSSPORT

ELITIDROTT
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NÄRMARE FÖRENINGARNA

Båtsporten bedrivs och föreningarna verkar i hela
Finland. För att kunna nå allt flera föreningar och
smidigare sprida kunskap tar vi i bruk webinarier och
andra digitala verktyg. Dessutom arbetar vi med att
skapa nätverk som gör det möjligt att nå ut direkt till de
aktiva föreningsfunktionärerna.
Vi presenterar våra tjänster till föreningarna så att vi
tillsammans med dem kan arbeta hela föreningsverksamheten och båtsporten till fromma. De riktade
infobreven ger oss möjlighet att nå de aktiva inom
föreningarna.
För att kunna stöda föreningarna enligt deras behov och
satsa på det de verkligen behöver beaktar vi den

FÖRENINGSVERKSAMHET

MOTIONSSPORT

ELITIDROTT

feedback vi får både i vår löpande verksamhet och i det
strategiarbete, som nu pågår. Vi samlar in föreningarnas synpunkter mera systematiskt än tidigare.
Vi aktiverar distriktschefernas verksamhet, så att de kan
stöda föreningarna. Förbundets anställda och de 14
distriktscheferna fortsätter att ordna föreningsbesök,
regionala träffar och föreningsseminarier.
Vi utvecklar utbildningen för tävlingsfunktionärer och
domare och ordnar tre kurser för arrangörer, en för
tävlingsledare, två distriktsdomarkurser, en umpirekurs
och en nationell domarkurs. Vi strävar till att varje kurs
har minst tio deltagare.

TJÄNSTER TILL FÖRENINGARNA
• Suuli medlems- och båtregister
• Stöd för barn- och ungdomsverksamheten,
skolturnéer
• Stöd för tävlingsverksamheten
• Distriktschefernas tjänster

• Utbildningar, besiktning och material
• Informationsbrev till föreningarna, evenemang,
information om elitidrotten
• Stöd för föreningarnas träningsverksamhet
• Kundrådgivning
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FÖRENINGSVERKSAMHET

KUNSKAPSUTVECKLING

MOTIONSSPORT

ELITIDROTT

BÅTSPORT OCH SJÖSÄKERHET

praktiken.

Tillsammans med våra samarbetspartners satsar vi på
säkerhet till sjöss. En åtgärd är att aktivera våra
medlemsföreningar så, att de utnyttjar våra utbildningstjänster för att i sin tur erbjuda utbildning åt sina
medlemmar.

Vi arrangerar ca 12 besiktningsmannakurser. Sammanlagt har dessa ungefär 200 deltagare. För att bättre nå
föreningarna runt om i Finland testar vi möjligheterna
med undervisning på distans.

För att förbättra kunnandet och säkerheten producerar
vi nya publikationer för båtfolket och vi fortsätter det
viktiga samarbetet med myndigheterna. För oss som rör
oss på sjön är den nya sjötrafiklagen viktig, den träder i
kraft 1 juni 2020. Vi informerar föreningarna och deras
medlemmar om den lagen och vad den betyder i

JUNIORVERKSAMHET
Vi fortsätter att ordna instruktörskurser, vi erbjuder
träningshjälp i samband med tävlingarna i kadettklassen
och på gemensamma läger. Vi förnyar instruktörsutbildningen och nivå 1-3 inom tränarutbildningen.
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FÖRENINGSVERKSAMHET

KUNSKAPSUTVECKLING

MOTIONSSPORT

ELITIDROTT

KAPPSEGLING
Inom kappseglingen satsar vi på utbildning av
tävlingsfunktionärer och försöker rekrytera ungdomar.
Ett tillräckligt antal funktionärer är en förutsättning för
högklassig kappseglingsverksamhet. Vi uppdaterar
utbildningsmaterialet och innehållet i utbildningarna,
likaså olika kriterier och övriga kvalitetsrelaterade
frågor.
ELITKAPPSEGLING
Vi arbetar med distribution av information via Sailing
Team Finland:s databank Playbook. Den utgör ett arv
från olympiaseglarna till yngre generationer av seglare
och tränare. Vi utvecklar också tillsammans med bl.a.
KiHu en analys av sporten och specificerar fysiska
gränsvärden.
MOTORBÅTSPORT
Vi gör betydande ändringar i utbildningen för att
förbättra kunnandet inom både ban- och offshoretävlingar. Vi tar i bruk liknande instruktörsutbildningar
som inom kappseglingen för att ge blivande instruktörer
möjlighet att genomföra utbildningar i sina föreningar.

SBF:S UTBILDNINGAR:
•
•
•
•
•
•
•

utbildare för båtsport och segling (båtsport)
juniorinstruktörer (segling och motorbåtssport)
besiktningsmän (båtsport)
kappseglingstränare
seglingsfunktionärer och domare (segling och
motorbåtssport)
mätningsmän (segling)
lagledare (motorbåtssport)
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FRÅN BARN TILL VUXEN

År 2020 är våra tyngdpunkter för de olika kategorierna:
BARN OCH UNGDOM
Vi utvecklar den landsomfattande juniorverksamheten
genom att producera en ny nationell modell för
seglingsskola, som föreningarna kan utnyttja. Genom att
standardisera den seglingsutbildning, som föreningarna
ger och genom att marknadsföra alla dessa skolor gör vi
utbildningen mera känd och lockar nya utövare.
Målsättningen är att kännedomen och intresset ökar.
Vi fortsätter den lägerverksamhet för högstadieelever,

FÖRENINGSVERKSAMHET

MOTIONSSPORT

ELITIDROTT

som startade år 2018 på Kisakallio idrottsinstitut, och
utvecklar verksamheten på basen av de erfarenheter vi
har fått. Dessutom arrangerar vi ”pröva på”-dagar och
läger för optimistjolle, 29er och segelbräde. Dessa
klasser är i en nyckelposition för den förnyade
landslagskarriärstegen.
FRITIDSSYSSELSÄTTNING
För att göra båtsporten mera känd och lättare
tillgänglig stöder vi föreningarna bättre än tidigare vad
beträffar pröva på evenemang. Vi fortsätter med det
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FRÅN BARN TILL VUXEN

populära evenemanget Tillsammans till Sjöss och deltar
tillsammans med föreningarna i andra gratisevenemang
där båtsporten presenteras. Vi för fram båtsporten som
en aktiv och hälsofrämjande motionsform bland annat
med hjälp av projektet Liikkuva veneilijä.
Utöver tävlingarna är de viktigaste evenemangen år
2020 Tillsammans till Sjöss-kampanjen, Superveckoslutet, Sjösäkerhetsdagen och Vene 20 Båt-mässan.
För kappseglarna skapar vi ett alternativ till lättbåts- och
olympisk segling baserad på Finlands Seglingsliga.
Ligan utgör en högklassig nationell tävlingsform och ger
de bästa lagen en möjlighet att tävla internationellt.
ELITIDROTT
För de unga, som strävar mot toppen skapar vi fungerande stödfunktioner så, att de bästa tränar tillsammans,
i bästa möjliga förhållanden och med bästa möjliga
tränarresurser. Vi följer den nyutvecklade landslagsmodellen för hur juniorer utvecklas till framgångsrika
landslagsseglare. Helsingfors nya centrum för olympisk
träning, Urhea och Mäkelänrinteen lukio är viktiga
samarbetspartners som stöd för en professionell seglingskarriär.

FÖRENINGSVERKSAMHET

MOTIONSSPORT

ELITIDROTT
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FRÅN BARN TILL VUXEN

Vi utvecklar utmanar- och Unga Toppar-verksamheterna
bl.a. genom att stärka samarbetet mellan utmanarlaget
och landslaget. Tre gemensamma läger anordnas under
året. Höstens läger utgör samtidigt startskott för Paris
2024 -olympiaprojektet. För att kunna bevara vår
konkurrensförmåga under nästa olympiad lanserar vi
stegvis ett nytt träningssystem, som blir helt färdigt år
2022. För att stöda brädseglingen lanserar vi ett projekt
Windsurf 2024.
Målsättningen för landslaget under år 2020 är
framgång i Tokyo-OS – en medalj och fem landsplatser.
Vi fortsätter att kartlägga förhållandena i Tokyo och
samarbetar med våra seglares internationella tränare.
Med gemensamma mål, gemensamt arbete för att nå
dessa och genom att se till att existerande information
görs tillgänglig för alla skapar vi en bra laganda. Efter
spelen i Tokyo ställer vi upp mål för den olympiad, som
leder fram till OS i Paris 2024.
Inom motorbåtssporten strävar vi igen till att nå
internationella medaljplaceringar både i ban- och
offshoreklasserna.

FÖRENINGSVERKSAMHET

MOTIONSSPORT

ELITIDROTT
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ANSVAR TILL SJÖSS

FÖRENINGSVERKSAMHET

MOTIONSSPORT

ELITIDROTT

För oss i SBF omfattar ansvarskänslan både
miljövänlig båtsport, god administration och
jämlikhet i verksamheten.
Omsorgen om miljön är central i vår sport. Genom
att samarbeta med bland annat Håll Skärgården
Ren r.f. arbetar vi för en renare båtsport och delar
ut miljöinformation till föreningarna.
Vi följer ett uppdaterat jämlikhetsprogram och vårt
antidopingprogram och gör upp instruktioner för
hur man hanterar nödsituationer.
Båtsporten är i sig själv en jämlik idrottsgren.
Exempelvis i juniorklasserna tävlar flickor och
pojkar - ofta t.o.m. i olika åldrar – i samma klasser
och samma starter. I många föreningar finns det
möjligheter att låna eller hyra båtar, det ökar den
ekonomiska jämlikheten.
I administrativt hänseende ser vi till att vår
verksamhet sker i enlighet med lagen och är så
transparent som möjligt. Jämlikheten och diversiteten beaktas enligt den plan vi har gjort.

”Vår målsättning är, att var och
en skall kunna njuta av båtsporten, främja sin hälsa och få
minnesvärda erfarenheter.”
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FÖRENINGSVERKSAMHET

INTRESSEBEVAKNING

MOTIONSSPORT

ELITIDROTT

VI FRÄMJAR BÅTSPORTEN VIA DE HÄR ORGANISATIONERNA:

VI ERBJUDER DESSA MEDLEMSFÖRMÅNER ÅT FÖRENINGARNAS MEDLEMMAR:
•
•
•

Permanenta medlemsförmåner, nyhetsbrev
och erbjudanden
Det mobila medlemskortet Cardu
Tidskriften Nautic (2 nr/år)

•
•
•

Olycksfallsförsäkring och rabatt på båtförsäkringar
Tävlingslicenser
DigiNautic-nyhetsbrev (4 ggr/år)

MÅLEN OCH AKTIVITETERNA PER VERKSAMHETSOMRÅDE

ELITIDROTT

FÖRENINGSVERKSAMHET

MOTIONSSPORT

FÖRENINGSVERKSAMHET

BÅTSPORT
MÅL

AKTIVITETER
•

Utveckling av båtsporten, främjande av ett
motionsinriktat levnadssätt och samarbete för
utvecklandet av friluftsområden.

•
•

•

Intressebevakning och internationell påverkan

•
•

Vi stöder och främjar båtsporten som en aktiv och hälsosam motionsform och arbetar för att också äldre
personer idkar motionsidrott. Vi stöder föreningarnas samarbete beträffande fritidsverksamhet och
friluftsområden.
Vi arbetar tillsammans med sjösäkerhetskommittén för säkerhet inom båtsporten och för en mera ekologisk
båtsport.
Vi genomför SBF:s båthamnskommittés och Finlands Mässas gemensamma omröstning om årets gästhamn och
deltar aktivt i utvecklandet av hamnarna.
Vi deltar tilsammans med Trafiksäkerhetsverket, Trafikministeriet, Trafikverket, Meteorologiska institutet och
andra organisationer i arbetsgrupper, som behandlar förutsättningarna för båtsport.
Vi informerar över hela landet om förändringar i Sjötrafiklagen.
Vi deltar aktivt i distriktschefernas arbete och representerar förbundet i internationella organisationer (EBA,
NBR, BSCN, ICCY och HELCOM).

FÖRENINGSVERKSAMHET

SJÖSÄKERHET
MÅL
Upprätthållande och utveckling av
besiktningsverksamheten

•
•
•

•
•

•

Förbättring av säkerheten till sjöss

MOTIONSSPORT

AKTIVITETER

•

Utbildning av besiktningsmän

MOTIONSSPORT

•
•

Vi producerar, förnyar och levererar besiktningsmaterial för föreningarna.
Vi förnyar strukturen för besiktningshandboken och uppdaterar innehållet.
Vi utvecklar elektronisk besiktning i Suuli och administrerar kompetensregistret för besiktningsmännen.
Vi ordnar 12 kurser på olika orter.
Vi testar möjligheterna för distansutbildning.
Vi ordnar Sjösäkerhetsdagen.

Vi samarbetar med organisationer som främjar sjösäkerhet.
Vi informerar om sjösäkerhet i form av artiklar, info till besiktningsmän och sociala media.
Vi behandlar aktuella frågor om säkerhet till sjöss.

FÖRENINGSVERKSAMHET

ORGANISATIONSVERKSAMHET
MÅL

Distriktschefernas verksamhet: aktivering och
målinriktning

AKTIVITETER

•
•

•

Förbättrat stöd till föreningarna.

•
•
•

Systemutveckling
•

Vi fortsätter att aktivera distriktschefernas verksamhet och målinriktning genom mångsidigt stöd, bättre
uppföljning, träffar för dem (Vene20Båt och minst två nätbaserade möten).
Varje distriktschef ordnar under året minst ett distriktsmöte och ett föreningsbesök.
Nytt material och nya verktyg.
Under året ca fem webinarier och övriga nätbaserade möten.
Uppdatering av den populära kartan över föreningarna.
Vi fortsätter utvecklingen av Suuli medlems-och båtregistret. Nytt är bl.a. register över utbildningskompetens och
modul för E-fakturering., som skall underlätta föreningarnas dagliga arbete.
Vi tar i bruk nya verktyg för att underlätta arrangerandet av evenemang och anmälningarna till dem.

FÖRENINGSVERKSAMHET

UTBILDNING (BÅTSPORT)
MÅL

AKTIVITETER
•

Utbildningsverksamheten skall synas i hela
landet.

•
•
•
•

Administration av utbildningssystemet

•
•

•

Förbättring av säkerheten till sjöss med hjälp
av SBF:s utbildningssystem.

MOTIONSSPORT

•

Vi marknadsför utbildarskolningen till föreningarna och utvecklar samarbetet med andra intressegrupper.
Vi stöder föreningarnas styrelser i att ta ansvar för utbildningen och ordna kurser.
Vi informerar internt och externt om utbildningssystemet och utbildar föreningarna så, att de kan informera om
den nya sjötrafiklagen.
Vi fortsätter att besöka föreningarna, ordna regionala möten och stöda samarbete föreningarna emellan.
Vi upprätthåller och utvecklar SBF:s utbildningssystem: kurser, examina och intyg. Vi hjälper
föreningsmedlemmarna att skaffa det internationella förarbeviset.
Vi utvecklar examenssystemet med nya frågor och uppgifter.
Revision av kvalitetssystemet för SBF:s utbildning 2020 (Trafik- och kommunikationsministeriet).
Vi samarbetar med myndigheter och andra organisationer i frågor gällande sjösäkerhet och utbildar SBF:s
besiktningsmän gällande vårt utbildningssystem.
Vi utbildar utbildare för kurser i marin VHF. Vi ordnar ett tillräckligt antal kurser för utbildare i segling och
båtsport. Vi producerar publikationer för båtfolk.

FÖRENINGSVERKSAMHET

BARN OCH UNGDOM
MÅL
Göra sporten bättre känd

AKTIVITETER
•
•

Utbildning av instruktörer för juniorverksamhet

Vi skapar en ny nationell seglingsskola och för ut den till föreningarna
Vi deltar i mässor och andra evenemang där olika idrottsgrenar presenteras.
Projekt som stöder deltagande föreningar att höja sin juniorverksamhet till följande nivå och att delta i
juniorklassernas nationella kadett- och rankingtävlingar.
Vi erbjuder tränarhjälp inför kadettävlingarna 2020 och ordnar regional verksamhet baserad på
tävlingskalendern.

•

Öka antalet kappseglande juniorer

•

•
•

Vi ordnar instruktörsutbildning våren 2020.
Vi sparrar föreningarnas instruktörer i samband med olika evenemang och gemensamma läger.

ELITIDROTT

KAPPSEGLING
MÅL

•
•

Seglingsligan

FÖRENINGSVERKSAMHET

MOTIONSSPORT

AKTIVITETER

•

Rekrytering av tävlingsfunktionärer, utveckling
av utbildningen och tävlingsverksamheten

MOTIONSSPORT

•

Vi utvecklar utbildningen för tävlingsfunktionärer och domare och ordnar tre kurser för arrangörer, en för
tävlingsledare, två distriktsdomarkurser, en umpirekurs och en nationell domarkurs. Vi strävar till att varje kurs
har minst tio deltagare.
Vi utnyttjar digitala metoder för utbildningen, kompetensadministrationen och behandlingen av ansökningar.
Vi administrerar medlemsföreningarnas tävlingar med Manage2Sail- systemet och erbjuder stöd åt användarna.

Vi stärker en alternativ kappseglingskarriär, som bygger på ligan, och ökar med ligans hjälp kännedomen om
kappseglingen.

ELITIDROTT

TRÄNING OCH ELITSEGLING
MÅL

AKTIVITETER

Framgång i mästerskapstävlingar och
uttagningarna för landsplatser i OS

•
•
•
•

Utveckling av kunnandet

•
•
•

Ökad status

•

Målsättning en medalj och fem landsplatser i Tokyo 2020.
Vi stöder idrottarnas förberedelser inför OS.
Gemensamma läger och träffar. Vi satsar på gemensam inlärning.
Vi utvecklar de fart- och spelböcker,som lanserades 2018, och fortsätter Tokyo2020- projektet (analys av
förhållandena i Tokyo)
Vi utvecklar analysen av sportens fysiska sida och stöder fysisk träning i hemlandet. Vi förbättrar verktygen för
psykisk träning. (samarbete med Urhea, Olympiska kommittén och KiHu).
Vi utvecklar akademiprogrammet och genomför högklassiga gemensamma träningar.
Vi fortsätter lanseringen av den förnyade landslagskarriären och arbetar för att fördjupa samarbetet mellan de
olika nivåerna i landslaget.
Vi försöker skapa bättre förhållanden så, att idrottarna verkligen känner att elitidrotten kan vara deras primära
yrke.

ELITIDROTT

HASTIGHETSTÄVLING
MÅL
Utveckling av sporten

Internationell verksamhet och representation

Utveckling av den egentliga
tävlingsverksamheten

FÖRENINGSVERKSAMHET

FÖRENINGSVERKSAMHET

AKTIVITETER
•
•

Vi är med på olika evenemang och satsar på förbättrad resultatservice och information.
Vi satsar tillsammans med föreningarna på pröva på- evenemang.

•

Vi ansvarar för den internationella representationen och är med på mötena (Powerboating Nordic Meeting och
UIM, sammanlagt ca tre möten).

•

Vi arbetar för att allt skall fungera: från lagledare till tävlingsövervakare, från säkerhetsbåtar till tidtagning.
Vi arrangerar 2-3 juniorläger.
Vi hanterar tävlingslicenserna.

•
•

•

Regelbunden utbildningsverksamhet
•

Vi ordnar utbildning för tävlingsfunktionärer och tävlare och påbörjar utbildning av juniorinstruktörer och
lagledare.
Vi förnyar tävlingsfunktionärsutbildningen.

KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING
MÅL

Aktivt stöd för spetsprojekt

Synlighet i media

MOTIONSSPORT

ELITIDROTT

AKTIVITETER
•

Utveckling av kommunikationen

FÖRENINGSVERKSAMHET

•

Vi analyserar, utvecklar och fokuserar kommunikationen via de olika kanalerna.
Vi börjar producera videor med människonära teman för att främja hela förbundets verksamhet och kännedomen
om vår sport.

•

Vi svarar för att förbundets spetsprojekt (”ankaren”) syns på våra kanaler. Vi stöder produktifieringen och
marknadsföringen och deltar vid behov i arrangemangen.

•

Vi informerar systematiskt media om mästerskapstävlingar i segling (olympiska klasser) och motorbåtssport
(mästerskap)
Tyngdpunkten år 2020 utgörs av OS i Tokyo.
Vi utvecklar och presenterar för media idéer till artiklar (bakgrund, aktuellt, intressant), som ökar finländarnas
kännedom om vår sport.

•
•

•

Samarbetspartners och marknadsföring
•

Vi ansvarar i samarbete med respektive kommitté för samarbetet med våra företagspartners och deltar i
företagsseglingar, skapar innehåll och ordnar tillställningar.
Vi är aktivt med i förbundets hela medelanskaffning.

ADMINISTRATION
MÅL

Effektivare administration

Välmående personal

Framgångsrik medelanskaffning

AKTIVITETER
•

Vi minskar på rutinarbetet med nya IT-system. Lyyti och Teams tas i bruk, vi utvecklar fakturerings- och
beställningsrutinerna.

•

Lyyti och Teams tas i bruk, vi utvecklar fakturerings- och beställningsrutinerna.

•

Vi söker och utvecklar aktivt nya former för medelanskaffning (samarbetspartners, stiftelser, försäljning av
tjänster och produkter).

FÖRENINGSMOTIONS- HUIPPUELITSEURAHARRASTEVERKSAMHET LIIKUNTA
SPORT
IDROTT
TOIMINTA
URHEILU

BUDGET
BUDGETUTFALL 2018 OCH
BUDGETER 2018/2019
(talen i tusen euro)

BUDGETUTFALL OCH BUDGETER PER KOMMITTÉ
(talen i tusen euro)

SBF TOTALT
R18

B19

B20

Den egentliga verksamhetens intäkter*

341

298

315

Medelanskaffning, sponsor- och övriga intäkter*

124

244

155

−638

−788

−668

Materialkostnader och köpta tjänster*
Övriga kostnader*

−660

−612

−611

Personalkostnader

−776

−718

−756

728

732

727

Statens verksamhetsbidrag

594

594

594

SBF TOTALT

273

253
3

9

SBS intäkter sammanlagt

2 060

2121

2044

SBF utgifter sammanlagt

−2 074

−2118

−2035

MEDLEMSAVGIFTER:
•
•
•
•

Egentliga personmedlemmar (vuxen) 12,50 €
Familjemedlemmar 12,50 €
Seniorer 12,50 €
Ungdomsmedlemmar (under 19 år) 5,00 €

B20

R18

B19

B20

R18

B19

B20

21

12

3

0

76

67

67

8

8

10

0

0

0

0

5

0

Materialkostnader och köpta tjänster

−16

−47

−43

−9

−13

−9

−22

−28

−36

Övriga kostnader

−55

−45

−36

−18

−14

−15

−16

−18

−8

KOMMITTÉ

−16

−58

−48

−15

−24

−24

38

26

23

Medelanskaffning, sponsor- och övriga intäkter

BUDGETUTFALL OCH BUDGETER PER KOMMITTÉ
(talen i tusen euro)
Den egentliga verksamhetens intäkter

Materialkostnader och köpta tjänster
Övriga kostnader

UTBILDNING

R18

B19

KAPPSEGLING

B20

R18

B19

HASTIGHETSTÄVLING

B20

R18

B19

B20

23

25

16

53

43

50

5

7

10

0

0

0

28

95

46

12

11

14

−25

−40

−30

−49

−57

−50

−10

−3

−19

.12

−4

−5

−33

−80

−53

−39

−49

−39

−15

−19

−19

−2

1

−7

−32

−34

−34

253

−14

R18=budgetutfall 2018, B19=Budget 2019, B20=Budget2020
*Dessa belopp är delade mellan kommittéer till höger.

B19

BÅTSÄKERHET

25

KOMMITTÉ

Olympiakommitténs stöd*

R18

BÅTSPORT

46

Den egentliga verksamhetens intäkter

Medelanskaffning, sponsor- och övriga intäkter

Medlemsintäkter

BARN

BUDGETUTFALL OCH BUDGETER PER KOMMITTÉ
(talen i tusen euro)

ORGANISATION

R18

B19

KOMMUNIKATION

B20

R18

B19

ADMINISTRATION

B20

R18

B19

B20

Den egentliga verksamhetens intäkter

14

16

10

0

56

55

13

6

5

Medelanskaffning, sponsor- och övriga intäkter

20

20

20

0

30

0

2

0

0

Materialkostnader och köpta tjänster

−1

−10

−13 −175 −263

−141

−17

−26

−16

Övriga kostnader

−140

−137

KOMMITTÉ

−107 −111

BUDGETUTFALL OCH BUDGETER PER KOMMITTÉ
(talen i tusen euro)

−97

B19

−6

−43 −197

ELITKAPPSEGLING

B20

T18

B19

B20

Den egentliga verksamhetens intäkter

68

37

78

32

13

3

Olympiakommitténs stöd

20

30

20

33

45

45

Medelanskaffning, sponsor- och övriga intäkter

−33

−30

−43

−281 −272

−268

Materialkostnader och köpta tjänster

−69

−36

−70

−68

−54

−48

Övriga kostnader

30

30

30

243

223

223

KOMMITTÉ

16

31

15

−40 −45

−45

*Kappsegling ungdomar

−170 −197

−80 −188 −183 −129 −199 −190 −208

UNGDOMAR*

R18

−13

