Verksamhetsplan och budget 2019

INTRODUKTION TILL ÅR 2019

VI ÄR TILL FÖRENINGARNA
Att göra saker tillsammans har varit ett
bärande tema för vårt förbund under många
år. Tillsammans till Sjöss–evenemangen är ett
ypperligt exempel på detta: Vi har tillsammans
med föreningarna lyckats locka både barn och
vuxna med i vår sport – med entusiasm, utan
kostnader och på ett jämlikt sätt. Under år
2019 vill vi ännu bättre än tidigare nå fram till
våra förenings- och personmedlemmar – utan
er skulle vårt förbund inte finnas. Vi vill lyssna
på er, stöda er och vara på sjön med er. Vi är
till för er.
Samuli Salanterä,
ordförande för förbundsstyrelsen

FÖRENINGSVERKSAMHET

MOTIONSSPORT

ELITIDROTT

SBF:S STRATEGI 2015-2020

BARN OCH UNGDOM
• Öka kännedomen om
vår sport hos barn och
unga.
• Öka antalet föreningar
med juniorverksamhet.
• Skapa ett program för
undervisning i
sjömanskap.
• Kvantitativ och
kvalitativ förbättring av
träningsverksamheten.

BÅTSPORT
• Verksamhetsmiljön
betjänar båtsporten.
• Föreningarnas
medlemmar utvecklar
sitt kunnande aktivt.
• Båtsporten är en
populär och attraktiv
fritidssysselsättning.
• Säkerheten och
tillgängligheten för
handikappade är på
hög nivå hos
medlemsföreningarna.

FÖRENINGSVERKSAMHET

TÄVLINGSIDROTT
• Medlemsföreningarna
klarar av krävande
tävlingsarrangemang.
• Aktiva klassförbund.
• Träningsverksamheten
skapar förutsättningar
för framgång.
• Förutsättningarna för
tävlingsverksamhet för
speciella kategorier
säkras.
• Finland har framgångar
på internationell elitnivå
inom segling och
motorbåtssport.

MOTIONSSPORT

ELITIDROTT

FÖRENINGSVERKSAMHET
• Omfattande och
kostnadseffektiva tjänster
för föreningarna.
•

Lägre tröskel att delta i
föreningsverksamheten.

•

Ansvarsfull
föreningsverksamhet.
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NÄRMARE MEDLEMMARNA

FÖRENINGSVERKSAMHET

MOTIONSSPORT

Under år 2019 vill SBF ankra närmare sina medlemmar. Vi vill betjäna föreningarna
mångsidigare än tidigare och vara en del av deras vardag – till lands och till sjöss.
Samtidigt vill vi nå ut bättre till våra personmedlemmar och berätta åt dem om våra
betydande medlemsförmåner och -tjänster.

TJÄNSTER TILL
FÖRENINGARNA
• Suuli medlems- och båtregistret
• Stöd för barn- och
ungdomsverksamheten,
skolturnéer
• Stöd för tävlingsverksamheten

MEDLEMSFÖRMÅNER
• Permanenta medlemsförmåner,
nyhetsbrev och erbjudanden

• Distriktschefernas tjänster

• Mobilmedlemskortet Cardu

• Utbildningar, besiktning och
material

• Tidskriften Nautic (2 nummer/år)

• Föreningsbrev, evenemang, info
om elitidrotten
• Stöd för föreningarnas
träningsverksamhet
• Kundrådgivning

• DigiNautic-nyhetsbrevet (4 ggr/år)
• Olycksfallsförsäkring och rabatt på
båtförsäkringar
• Tävlingslicenser
• Segelnummer

ELITIDROTT
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UTBILDNINGSKANALERNA ÖPPNAS

FÖRENINGSVERKSAMHET

År 2019 skall vi bekanta föreningarna med vårt utbildningssystem
och vi sporrar dem att erbjuda utbildning baserad på det här
systemet. Utbildningen är också ett viktigt hjälpmedel för att värva
nya medlemmar.

ANKAREN 2019
Vi presenterar våra kvalitets- och
utbildningssystem, utbildarskolningar
för föreningarna.
Vi producerar utbildningsmaterial
för föreningarnas bruk.
Vi ordnar regionala utbildningar, berättar
om utbildningssystemet och uppmuntrar
föreningarna att samarbeta sinsemellan.

SPV:S UTBILDNINGAR
• utbildare för båtsport
och segling
•

juniorledare (ledarkurser)

•

besiktningsmän

•

seglingstränare

•

tävlingsfunktionärer och
domare

•

mätningsmän

MOTIONSSPORT
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ANSVARSFULLT TILL SJÖSS

FÖRENINGSVERKSAMHET

MOTIONSSPORT

Säkerhet till sjöss och utbildning är alltid viktiga inom SBF. Vi utvecklar kontinuerligt
besiktningsutbildningen och -materialet och ordnar också regelbundet olika utbildningstillfällen.
År 2019 är ett av våra ankaren också ansvar till sjöss, det innebär både säkerhet, utveckling av
det egna kunnandet och beaktande av miljön. Vi intensifierar också vårt samarbete med exempelvis
Håll Skärgården Ren rf. Vi utmanar föreningarna och deras personmedlemmar att ta ännu
mera ansvar än tidigare då de rör sig på sjön.

”Ansvaret för havet och sjöarna
är gemensamt för oss alla!”
”Båtfolket i Finland
beaktar naturen och andra
som rör sig på sjön”
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GLÄDJE OCH RÖRELSE TILL SJÖSS

MOTIONSSPORT

FÖRENINGSVERKSAMHET

Det är en hjärtesak för oss att erbjuda avgiftsfria möjligheter att pröva på
båtsport, att locka barn och vuxna att röra på sig och att skapa jämlika
möjligheter för alla att bedriva båtsport. Vi fortsätter att arrangera de
populära Tillsammans till Sjöss -evenemangen och vi satsar på att utveckla
konceptet Rörligt båtfolk. Vi stöder föreningarna mera effektivt än tidigare
när det gäller att erbjuda möjligheter att pröva på båtsport.

ANKAREN 2019
Tillsammans till Sjöss -veckoslutet skall
locka föreningar och deras medlemmar
att inbjuda nya potentiella båtfarare
ut på sjön.
Rörligt båtfolk -projektet aktiverar båtfarare att röra sig i naturen och sköta sin
kondition i samband med båtfärderna.
Skolturnéerna, som ordnas tillsammans
med föreningarna, ger eleverna möjlighet
att bekanta sig med säkerhet till sjöss,
miljöskydd och sjömanskap.
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TOKYO I KIKAREN

ELITIDROTT

FÖRENINGSVERKSAMHET

Vi fortsätter att jaga landsplatser till Tokyo-OS 2020.
Nu har vi två platser (Laser radial och Laser standard)
och målsättningen är att ta tre platser till. Dessutom
vill vi vinna medaljer i mästerskapstävlingar
både för unga och i öppna klasser.

ANKAREN 2019
Finland erövrar landsplatser och får
medaljer i öppna och juniormästerskapstävlingar i de olympiska klasserna.
Den nya och kompletta utvecklingsplanen gör det lättare för lovande
juniorer att nå framgång i landslaget.
Starkt stöd för seglarna - vi utvecklar
seglingsträningen men också fysisk och
psykisk träning i samarbete med
våra partners.
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MEDALJFEST OCH JUNIORARBETE

ELITIDROTT

FÖRENINGSVERKSAMHET

Den blåvita motorbåtstävlingsfesten fortsätter år 2019. Vi jobbar för att fortsätta våra traditioner att få
medaljer i internationella mästerskap i både ban- och offshoreklasserna. De inhemska Race WKND!
tävlingarna samlar de bästa finländska bantävlarna på ett synligt och miljövänligt sätt. Vi utvecklar
också juniorverksamheten tillsammans med föreningarna. Vi vill locka nya utövare till sporten.

FOTO: PICKLA.SE
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DE VIKTIGASTE MÅLSÄTTNINGARNA FÖR KOMMITTÉERNA

ELITIDROTT

FÖRENINGSVERKSAMHET

MOTIONSPORT

FÖRENINGSVERKSAMHET

BÅTSPORT
MÅLSÄTTNINGAR

Utveckla båtsporten, stöda en
motionsinriktad livsstil,
samarbete om friluftsområden

Effektiv intressebevaktning och
internationell inverkan

MOTIONSSPORT

AKTIVITETER
•
•
•
•
•

Vi stöder båtsporten och främjar den som en aktiv motionsform, som fortsätter också med stigande ålder.
Tillsammans med föreningarna vill vi skapa ett ökat samarbete beträffande frilufts- och rekreationsområden.
Vi producerar videomaterial för utbildning och säkerhet till sjöss.
Vi medverkar i arrangemangen för bland annat Kasta loss-evenemangen och eskaderseglingar.
Vi upprätthåller och utvecklar information om gäst- och servicehamnarna, ordnar omröstningen om
gästhamnarna och utvecklar klassificeringssystemet för hamnarna (Båthamnskommittén).
• Vi samarbetar med övriga aktörer (Håll Skärgården Ren, Finnboat, Sjöräddningssällskapet).
• Vi deltar i arbetsgrupper, som behandlar förutsättningarna för båtsport, tillsammans med Trafi, Trafik- och
kommunikations- ministeriet, Trafikverket och Meteorologiska institutet.
• Vi presenterar Segelföreningarnas flaggas jubileum på ett synligt sätt (Flaggkommittén)
• Vi deltar aktivt i distriktschefernas verksamhet och representerar Finland i internationella organisationer (EBA,
NBR, BSCN, ICCY)
• Vi är värd för BSCN- långfärdsevenemanget i Finland 2019

FÖRENINGSVERKSAMHET

SJÖSÄKERHET

MOTIONSSPORT

MÅLSÄTTNINGAR

AKTIVITETER

Upprätthållande och utveckling
av besiktningsverksamheten

• Vi producerar, förnyar och distribuerar besiktningsmaterial för medlemsföreningarna.
• Vi förnyar besiktningshandbokens struktur och uppdaterar innehållet.
• Vi utvecklar den elektroniska besiktningen i Suuli och administrerar besiktningsmännens kompetenser.

Utbildning av besiktningsmän

• Besiktningskurser i hela Finland på finska och svenska, för nya och nuvarande besiktningsmän.
• Undervisning på distans prövas.
• Båtsportens säkerhetsdag

Sjösäkerheten förbättras

• Samarbete med olika organisationer, som är aktiva i sjösäkerhetsfrågor.
• Deltagande i viktiga evenemang.
• Information om sjösäkerhet med hjälp av artiklar i media, info till besiktningsmän och via Facebook.
• Aktuella frågor inom sjösäkerheten behandlas

FÖRENINGSVERKSAMHET

ORGANISATIONSVERKSAMHET
MÅLSÄTTNINGAR

AKTIVITETER

Aktivering av distriktschefernas verksamhet,
tydligare mål för verksamheten

• Vi utvecklar innehållet i distriktsmötena (minst 1 per distrikt) bl.a. genom att samarbeta inom
utbildningen, förbättra synligheten med hjälp av kommunikation och emblem på klädseln.
• Vi följer med verksamheten med hjälp av SBF:s mätare, distriktschefernas verksamhetsplaner och -berättelser,
enkäter. Vi uppmuntrar också till bruk av Share Point.
• Vi stöder uppbyggandet av belöningssystem och uppmuntrar föreningarna att belöna dem som förtjänar det.

Webinarier

• Vi tar i bruk ett webinarieverktyg, producerar innehåll och marknadsför det.
• Vi ordnar minst två webinarier under året.

Utveckling och underhåll av GDPR-sidorna
och förbundets egna dataskydd (EUdataskyddsförnyelsen)

• Vi förbättrar förbundets egna dataskydd och utvecklar det i den dagliga verksamheten.
• Vi behandlar dataskyddsfrågor och informerar föreningarna, bl.a. genom att upprätthålla GDPR-hemsidor.

Utveckling av Suuli medlems- och båtregistret

• Vi utvecklar och underhåller dataskyddet. Vi förbättrar anvisningarna för webinarier och för uppdateringen av
Suuli. Vi utvecklar utbildningskompetensdelen och befrämjar
integrationen till föreningarnas egna system via Suuli-gränssnittet.

FÖRENINGSVERKSAMHET

UTBILDNING

MOTIONSSPORT

MÅLSÄTTNINGAR

AKTIVITETER

Aktivering av föreningarna beträffande
båtförarutbildning
Påbörjande av skolning av
VHF-utbildare

• Utbildningssystemet presenteras i de olika distrikten och vi uppmuntrar samarbete mellan föreningarna.
Vi informerar inom föreningarna bl.a. besiktningsmän och nya medlemmar om utbildningsfrågor.
Vi deltar i distriktsmötena.
• Vi producerar föreningsinformation och artiklar i Nautic. Vi säljer kursböcker och andra publikationer.
• Vi ordnar säkerhetsutbildning för högsjöförhållanden och utbildar utbildare för Marin VHF-skolning.

Nytt läromaterial om navigation tas i bruk
Förnyande av kursböckerna för
båtförar- och befälhavarutbildningen

• Vi försäkrar oss om nivån på den utbildning, som sker på sjön och definierar dess innehåll i en bok.
• Vi utvecklar examenssystemet och rekryterar redigerare av tentamensfrågor enligt behov.
• Vi organiserar översättandet av material till svenska.

Upprätthållande av kvalitetssystemet

• Vi uppdaterar Kvalitetshandboken och därtill hörande dokument (med tanke på kommande Trafi-auditering).
Vi ordnar förbundets skolningsdagar. Vi utvecklar en Suuli- modul för registrering av kursprestationer (GDPR).
• Vi samarbetar med övriga kommittéer, utbildningsorganisationer och myndigheter och utvecklar
undervisningsmaterial tillsammans med sjösäkerhetsfunktionen.
Funktionellt samarbetar vi med Finlands Navigationslärare, PORY och Finlands Navigationsförbund.

FÖRENINGSVERKSAMHET

BARN OCH UNGDOM

MOTIONSSPORT

MÅLSÄTTNINGAR

AKTIVITETER

Öka kännedomen om
båtsport och segling

• Medverkan i skolevenemang, fritidsmässor, presentationer av idrottsgrenar. Vesisankarit-evenemang tillsammans
med föreningarna.
• Produktion av innehåll för sociala media, videomaterial från olika evenemang, aktiv YouTube-kanal.
Spv.fi-sidorna och Börja segla-databanken uppdateras kontinuerligt.

Öka antalet föreningar med aktiv
juniorverksamhet

• Vi kontaktar aktivt nya föreningar och stöder dem i igångkörningsskedet (Framgångsförening- verksamheten).
• Vi stöder aktiva föreningar och deltar i deras verksamhet (sjömanskap och seglingsträning).
• Vi stöder kontinuitet inom seglingen från jolleskola till föreningsverksamhet, från barn- och ungdomsklasserna till
fortsättningsklasserna och stöder också föreningarnas hela året omfattande verksamhet. Vi distribuerar
regelbundet juniorbrev till föreningarna.

Öka intresset för att delta i tävlingar

• Vi utbildar instruktörer och assistenter, som kan medverka i tävlingarna. Vi ordnar regional verksamhet som
stöder sig på tävlingskalendern. Vi ordnar träning i samband med utmanar- och kadettävlingar.

Höja juniorträningens
kvalitet och kvantitet

• Stort antal instruktörsutbildningar. Skolning av instruktörsutbildare.
• Utbildning av tränare.
• Gemensamma läger.

ELITIDROTT

KAPPSEGLING

FÖRENINGSVERKSAMHET

MOTIONSSPORT

MÅLSÄTTNINGAR

AKTIVITETER

Satsningar på akademiverksamheten och
samarbetet med föreningar och klassförbund

• Vi satsar på verksamheten i akademigruppen inom
Mäkelänrinteen Urheilulukio, på ett mera mångsidigt kunnande och vi ordnar högklassiga träningssessioner.
• Läger för seglings- och kompletterande träning i samarbete med föreningarna och klassförbunden.

Utveckling av träningsverksamheten

• Vi uppdaterar modellen för seglarens utvecklingsalternativ och distribuerar landslagets kunnande neråt till
Utmanargruppen, Unga elitseglare, klassförbund och föreningar. Vi definierar ett enhetligt träningssystem och
försöker öka förståelsen för detta.

Rekrytering och utbildning av
tävlingsfunktionärer, utveckling av
stödfunktionerna för tävlingarna

• Vi utvecklar utbildningsmöjligheterna för unga till att omfatta också funktionärs- och domaruppgifter. Vi ökar
antalet funktionärer och domare.
• Seminarier för domare och tävlingschefer.
• Suuli utnyttjas för administration av funktionärsutbildningar och -kompetenser.
• Seglingsligan utvecklas och därmed också segelportens synlighet.

Utveckling av kappsegling för handikappade

• Vi befrämjar segling för handikappade genom att förbättra tillgängligheten i föreningarnas hamnar och genom
att erbjuda möjligheter att pröva på segelsporten.

ELITIDROTT

TRÄNING OCH ELITSEGLING

FÖRENINGSVERKSAMHET

MÅLSÄTTNINGAR

AKTIVITETER

Framgång i internationella mästerskap och
uttagningarna för OS- landsplatser

• Tre landsplatser till för Tokyo 2020.
• Stöd för landslagsseglarna gällande träning och planering av den.
• Skandinaviskt och internationellt samarbete för kostnadseffektivitet och högklassig träningsmiljö. Samarbetet
utvidgas till att gälla också utmanarnivån.

Utveckling av kunnandet

• Gemensamma träningar, träffar. Vi satsar på gemensam inlärning.
• Vi utvecklar de fart- och spelböcker, som lanserades 2018 och fortsätter att kartlägga förhållandena i Tokyo.
• Den fysiska sidan av kappseglingen analyseras och vi stöder fysisk träning i hemlandet. Vi förbättrar verktygen
för den psykiska träningen i samarbete med Urhea, Olympiska kommittén och KiHu.

Förhöjd status

• Vi följer vårt Antidopingprogram, som publicerades 2018, och informerar aktivt idrottarna.
• Vi ökar seglarnas resurser genom att satsa på medelanskaffning och förbättra samarbetet med nuvarande
partners. Vi satsar på kontakterna till media och informationsverksamheten både under tävlingarna och under
träningsperioderna.

HASTIGHETSTÄVLINGAR MED MOTORBÅTAR

ELITIDROTT

FÖRENINGSVERKSAMHET

MÅLSÄTTNINGAR

AKTIVITETER

Utveckling av sporten

• Vi deltar i olika båtsportevenemang och satsar på bättre
resultatservice och kommunikation.
• Satsning på nya tävlingsorter, internationell klassificering av banområden.
Ökning av antalet provdagar för juniorklasserna.

Internationell verksamhet, representation

• Representation i internationella organ, medverkande i deras möten (bl.a. Powerboating Nordic Meeting).
• FM-medaljer utdelas i samband med den årliga galan.

Utveckling av den egentliga
tävlingsverksamheten

• Inom den inhemska tävlingsverksamheten satsar vi på att hela organisationen fungerar: lagledare,
tävlingsövervakare, säkerhetsbåtar, tidtagning).
• 2- 3 juniorläger under året.
• Tävlingslicenser

Regelbunden utbildningsverksamhet

• Vi ansvarar för utbildningen av tävlingsfunktionärer, träffen för tävlingsledare (Meriturva), Immersionstesterna
(Meriturva) och utbildningen av tävlare.

KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING

ELITIDROTT

FÖRENINGSVERKSAMHET

MOTIONSSPORT

MÅLSÄTTNINGAR

AKTIVITETER

Interaktiv förenings- och
medlemskommunikation

• Vi publicerar det första Nautic-numret inför båtmässan och det andra i augusti. Vi aktiverar funktionerna i
Cardu- mobilmedlemskortet. Nyhetsbrevet DigiNautic distribueras fyra gånger under året och medlemsbrevet till
föreningarna sex gånger. Dessutom informerar vi om evenemang och annat aktuellt på våra spv.fi hemsidor och
i sociala media
• Vi informerar internt (kansliet, föreningarna, klassförbunden, personmedlemmarna) om segling och båtsport och
deltar i viktiga evenemang (Vene 19 Båt, Tillsammans till Sjöss, skolturnéerna).
• Vi informerar oss om föreningarnas behov (besök, samtal, enkäter) och reagerar på den information vi får.

Aktivt stöd för spetsprojekt

• Vi ansvarar för att förbundets spetsprojekt eller ankaren är synliga i våra informationskanaler. Vi stöder
produktifieringen och marknadsföringen och deltar i arrangemangen av evenemangen.

Ökad synlighet i media

• Vi fördjupar relationerna till viktiga lokala och nationella media och arrangerar informationstillfällen och
provmöjligheter. Vi informerar regelbundet om elittävlingar (olympiska klasser) och hastighetstävlingar
(mästerskapstävlingar). Utöver direkt tävlings- och evenemangsinformation försöker vi utveckla
bakgrundsmaterial och -idéer för journalisterna. Målsättningen här är att öka finländarnas kännedom om vår
sport och dess utövare, speciella händelser och fenomen.

Samarbetspartners
och marknadsföring

• Vi ansvarar tillsammans med respektive kommitté för kontakterna till våra nuvarande samarbetspartners,
deltar i arrangemangen av företagsseglingar och olika evenemang och utvecklar innehåll för media.
• Vi förbättrar samarbetet med Stödfonden för finländsk kappsegling och SBF:s påverkargrupp och strävar
efter att förbättra elitseglarnas ekonomiska situation. Vi deltar aktivt i hela förbundets medelanskaffning.

ADMINISTRATION
MÅLSÄTTNINGAR

AKTIVITETER

Styrelsens verksamhet

• Vi ordnar 10 möten och en träff för förtroendevalda.

Vår- och höstförbundsmöten

• Höstförbundsmötet väljer ordförande för förbundsstyrelsen samt ordförande och viceordförande för
kommittéerna i stället för dem, som står i tur att avgå. Mötet fastslår nästa års budget.
• På vårförbundsmötet väljs en valnämnd och behandlas bokslutet.

Utveckling av personaladministrationen

• Vi ansvarar för arbetshälsovård och lagenliga försäkringar. Dessutom ansvarar vi för kansliets personals
välmående och dess kompetensutveckling. Vi arbetar för att skapa ett bra samarbete mellan kansliet och de
förtroendevalda.

Effektivering av administrationen

• Vi förenklar rutinerna genom att utveckla elektroniska tjänster och plattformar.
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FÖRENINGSVERKSAMHET

BUDGET

BUDGET OCH BUDGETUTFALL PER KOMMITTÈ
(talen i tusen euro)

SPV TOTALT

BUDGET OCH BUDGETUTFALL
(talen i tusen euro)
R17

B18

B19

Den egentliga verksamhetens intäkter*

220

314

298

Medelanskaffning, sponsor- och övriga intäkter*

157

199

244

Materialkostnader och köpta tjänster*

−764

−814

−590

−564

−612

Personalkostnader

−596

−729

−748

Medlemsintäkter

737

732

732

Statens verksamhetsbidrag

594

594

624

Olympiakommitténs stöd*

268

273

273

26

5

BARN

R17

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

R17

B18

B19

R17

B18

B19

25

14

13

3

74

67

67

0

8

8

0

0

0

0

5

5

Materialkostnader och köpta tjänster

−29

−46

−47

−14

−14

−13

−22

−46

−28

Övriga kostnader

−40

−45

−45

−18

−16

−14

−12

−2

−18

KOMMITTÈ

−49

−59

−58

−18

−17

−24

40

24

26

Medelanskaffning, sponsor- och övriga intäkter

3

BUDGET OCH BUDGETUTFALL PER KOMMITTÈ
(talen i tusen euro)
Den egentliga verksamhetens intäkter
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