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28.11.2020
DIREKTIV
1. DIREKTIVETS FÖRHÅLLANDE TILL ÖVRIGA REGLER
Detta direktiv och denna instruktionssamling har uppgjorts på basen av de
stadgar för Segling och Båtsport i Finland rf, som har godkänts på
förbundsmöte 28.11.2020. De motsvarar också innehållet i stadgarna.
Den allmänna delen av direktivet kan ändras av förbundsmöte och
instruktionerna kan ändras av förbundets styrelse. Styrelsen för Segling och
Båtsport i Finland rf upprättar och bekräftar, på basen av och i enlighet med
direktivet, instruktioner bestående av regler och anvisningar för förbundets
administration och verksamhet.
2. FÖRBUNDETS ADMINISTRATION
2.1. Förbundets styrelse och de under denna lydande kommittéerna och nämnderna
och distriktsverksamhetsledarna ansvarar för att förbundets ändamål förverkligas
och för att besluten på vår- och höstförbundsmötena verkställs. Förbundsmötet
väljer ordförande och vice ordförande för styrelsen och ordförande och vice
ordförande för kommittéerna. Förbundet har dessutom en valnä m nd, vars
m edlem m ar ut ses av vår f örbundsm ö t et , en discipl insn äm nd, en
näm nd f ör t ävlingsr egler och en besvär snäm nd, vilka s sam t ett kansli,
som leds av verksamhetsledaren.
2.1.1. För att utföra sina uppgifter kan styrelsen och övriga organ tillsätta sig
underställda övriga organ, som de anser nödvändiga, inom ramen för den
fastslagna verksamhetsplanen.
2.1.2. Styrelsen, kommittéerna och nämnderna och eventuella övriga organ
skall organisera sin verksamhet så, att möteskallelse och -material
distribueras till medlemmarna en vecka före mötet. Protokollet skall
distribueras till alla medlemmar i organet inom en vecka efter mötet. Om
ovanstående regler för möteskallelse till någon del inte har följts kan beslut
inte fattas på mötet om en eller flera medlemmar så kräver.
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3. STYRELSEN
3.1. Val av styrelsemedlemmar och deras uppgifter
Vid val av nya medlemmar till styrelsen skall man sträva till, att ordförande och
vice ordförande inte byts ut samma år.
Mandatperioderna för styrelsens ordförande, vice ordförande och medlemmar samt
maximala antalet mandatperioder bestäms i enlighet med förbundets stadgar.
Styrelsens ordförande svarar för förbundets allmänna ledning.
Styrelsens vice ordförande svarar för förbundets administration, utvecklingen av
denna och för ledningen och övervakningen av förbundets kansli.
De övriga styrelsemedlemmarna leder de permanenta kommittéerna, deras
verksamhet och de kompetensområden som har anvisats dem. Den
styrelsemedlem som svarar för en kommitté, fungerar som dess ordförande.

3.2

Styrelsens uppgifter
Styrelsen utövar den allmänna behörighet som avses i föreningslagen och
företräder förbundet.

4. KOMMITTÉER OCH DISTRIKTVERKSAMHETSLEDARNA
4.1

Kommitténs allmänna uppgifter
Kommittéerna verkar på sina egna ansvarsområden i enlighet med förbundets
budget och verksamhetsplan samt deltar i förbundets medelanskaffning.
Kommittéernas ordförande är medlemmar i förbundets styrelse.
Varje ordförande uppgör förslag till sammansättning för sin kommitté. Styrelsen
utser vid sitt första möte under året kommittéernas medlemmar och kan även vid
behov göra ändringar i sammansättningen. Antalet medlemmar i en kommitté är
minst fem (5) men högst tio (10). Antalet kan under året vid behov ökas eller
minskas. Grunduppgifterna för de olika kommittéerna definieras nedan och i
instruktionerna.
För kommittéernas möten bör föras protokoll.
Ordförande och/eller vice ordförande för kommittén förbereder med hjälp av
respektive koordinator de ärenden som skall föredras för kommittén.
Varje kommitté uppgör för sitt verksamhetsområde en egen verksamhetsplan och
budget enligt styrelsens direktiv och avger till styrelsen utredningar, förklaringar
och utlåtanden.
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4.2. Distriktverksamhetsledarnas allmänna uppgifter
Distriktverksamhetsledaren verkar som en förbindelseperson mellan förbundets
styrelse och föreningarna och alla intressegrupper inom sitt geografiska
verksamhetsområde.

5. KOMMITTÉERNAS UPPGIFTER
Kommittéernas uppgifter beskrivs i detta direktiv och i instruktionerna.
5.1

Kommittén för båtsport
Kommitténs uppgift är att utveckla båtsporten som ungdoms- och vuxenidrott och att
verka som en sådan sakkunnig inom sjötrafikens område, som fostrar, informerar
och styr in utövarna till det organiserade båtlivet.

5.2

Kappseglingskommittén
Kommitténs uppgift är att skapa och bevara goda förutsättningar för kappsegling
i Finland och att utveckla seglingen som tävlings- och motionssport.

5.3

Kommittén för hastighetstävling
Kommitténs uppgift är att skapa och bevara goda förutsättningar för
hastighetstävling i Finland och att utveckla den nasom tävlings- och
motionssport.

5.4. Kommittén för träning och elitkappsegling
Målsättningen är finländska framgångar inom olympisk segling och övrig
kappsegling.

5.5. Kommittén för kommunikation och marknadsföring
Kommitténs uppgift är att främja kännedomen om segling och båtsport och att
öka deras attraktivitet.

5.6. Barn- och ungdomskommittén
Kommitténs grunduppgift är att utveckla seglingen och båtsporten till en av
Finlands största sport- och motionsformer.
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5.7. Kommittén för sjösäkerhet
Kommitténs uppgift är att främja säkerheten vid utövandet av båtsport och att
upprätthålla och utveckla besiktningssystemet för nöjesbåtar.
5.8. Utbildningskommittén
Kommitténs uppgift är att främja kunnandet inom segling och båtsport.

5.9. Organisationskommittén
Kommitténs uppgift är att bidra till att resurserna inom föreningsverksamheten kan
riktas in på den aktiva verksamheten.

5.10. Styrelsen kan även tillsätta andra kommittéer

6. FÖRBUNDETS NÄMNDER
Nämndernas uppgifter beskrivs i detta direktiv och i instruktionerna.
Mandatperioden för nämndernas ordförande är på tre (3) år. Höstförundsmötet kan vid
behov komplettera nämnderna under mandatperioden. Ordförande och medlemmar i
nämnderna kan omväljas.
6.1. Disciplinsnämnden
Nämnden utövar disciplinära befogenheter som baserar sig på de disciplinsregler
som Förbundsmötet godkänt. Nämnden består av ordförande, vice ordförande och
två (2) till fyra (4) övriga medlemmar, vilka väljs av förbundsmötet enligt styrelsen
förslag. Ordförande och minst en (1) annan medlem i nämnden bör ha en examen,
som berättigar till domartjänst.
6.2. Nämnden för tävlingsregler
Nämndens verksamhet gäller kappsegling. Nämnden består av ordförande, vice
ordförande och fem (5) till åtta (8) övriga medlemmar. De väljs av förbundsmötet
enligt styrelsens förslag. Nämndens ordförande och vice ordförande samt en
majoritet av nämndens medlemmar bör vara internationella domare.
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6.3. Besvärsnämnden
Nämndens verksamhet gäller hastighetstävling. Besvärsnämnden består av
ordförande, vice ordförande och tre (3) till fem övriga medlemmar, som väljs av
förbundsmötet enligt styrelsens förslag.
Ordförande eller åtminstone en (1) medlem i nämnden bör ha en examen, som
berättigar till domartjänst. Vid val av ordförande och medlemmar bör man i första
hand fästa uppmärksamhet på ifråga varande personers regelkännedom och på
deras erfarenheter som tävlande eller tävlingsorganisatörer.
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6.4. Valnämnden
Valnämnden väljs vid förbundets vårförbundsmöte och dess mandat fortsätter till
följande vårförbundsmöte.
Valnämnden består av ordförande, vald för tre (3) år och fyra (4) medlemmar,
valda för två (2) år. Nämnden utser en (1) av medlemmarna till sin vice
ordförande. Vartannat år väljs två ( 2) av valnämndens medlemmar. Ifall
förbundsmötet i en specifikh särskilt kungjord situation anser det nödvändigt kan
antalet medlemmar i nämnden utökas.
Vid val av medlemmar bör fästas vikt vid att den föreslagna personen har
tillräcklig kännedom om kompetenskraven för förbundets olika uppgifter.

7. FÖRBUNDETS KANSLIS UPPGIFTER
Kansliets uppgifter definieras i detta direktiv och i instruktioner.
8. HUR DIREKTIVET TRÄDER I KRAFT OCH ÄNDRAS
Den allmänna delen av direktivet och förändring av denna träder i kraft, då
förbundsmötet har godkänt dem. D i r e k t i v e t s t i l l ä g g s d e l a r t r ä d e r i k r a f t n ä r
f ö r b u n d e t s s t y r e l s e h a r g o d k ä n t d e m . Vid tolkningen gäller den finskspråkiga
texten.

