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Svenska Klass III-Jakt Sällskapet, SK3JS
Lars Lönegren
ordförande

Protokoll över beslut efter omröstning av valda ledamöter i styrelsen 05-04-12
Med ledning av alla de konstruktiva svar jag fått av alla som tillfrågats via mail angående
sällskapets framtida arbetssätt vägde jag samman alla synpunkter och ställde nedanstående
frågor för omröstning och beslutstagande. Jag har fått era röster.
Styrelsen har enhälligt beslutat att bifalla samtliga 6 frågor.
I och med detta har den skriftväxling som tidigare förekommit om verksamhetens bedrivande,
och delgivits medlemmarna, nu upphört.
1. Styrelsen utser en KAPPSEGLINGSANSVARIG med följande uppgifter:
A. Ansvarar för och tar beslut om att planerade/beslutade landsomfattande (ej regionala)
kappseglingar genomförs på plats som är lämplig med hänsyn till is-, väder-, övernattnings- och
reseförhållanden.
B. Beslut om plats för segling bör göras minst två dagar före tidpunkt för seglingen. Inställande och
flyttande av SM/EM avgörs i samråd med ordföranden.
C. Inhämtar israpporter från egna och andra israpportörer samt tillgängliga väderkällor.
D. Svarar för/förvaltar de ekonomiska tillgångar som tillhör sällskapet och som skall användas till
kappseglingsverksamheten enligt styrelsens beslut.
2. Jag förslår att Jan Fagerberg med den breda erfarenhet han har på området utses till
Kappseglingsansvarig (vilket han tidigare i praktiken fungerat som).
3. Styrelsen utser en NATIONSSEKRETERARE till förbundet med följande uppgifter:
A. Vara sällskapets representant i förbundet SISF, isjaktsektionen så länge dessa funktioner finns
kvar inom förbundet.
B. Vara sällskapets kontaktman internationellt och verkställa styrelsens beslut i dessa frågor.
4. Jan Fagerberg valdes till nationssekreterare vid förra årets årsmöte och kvarsitter tills nästa
årmöte. Jag förslår att styrelsen utser Jan till sällskapets nationssekreterare att väljas vid
förbundets årsmöte i oktober 2005.
(Det har framförts förslag att ordföranden skall utses till nationssekreterare. Jag avböjer då jag
vistas i Spanien halva året och inte kan vara med på förbundets årsmöte)
5. Styrelsen utser fyra Regionala Israpportörer med följande uppgifter:
A. Rekognoserar alla tänkbara sjöar inom regionen och håller kontakt med övriga israpportörer och
kappseglingsansvarige inför kommande kappseglingar.
B. Arrangerar och ansvarar (gärna i samråd med kappseglingansvarige) för den regionala
kappsegling som ingår i seglingskalendariet inom respektive region.
C. Vid förhinder att själv arrangera, utse en reserv och meddela styrelsen därom.
6. Jag föreslår följande personer som israpportörer.
För region norr (dalarna, kusten och uppåt)
För region Stockholm/Mälardalen
För region väst
För region syd
Lars Lönegren
Ordförande
05-04-15

Åke Stenberg
Anders Olsson (skall tillfrågas)
Jan Fagerberg
Bengt Ottosson

