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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen för Svenska Laserförbundet avger härmed förvaltningsberättelse för
räkenskapsåret 20190101-20191231.

Verksamhetens art och inriktning
Svenska Laserförbundet har till uppgift att främja och administrera Lasersegling i Sverige
samt företräda denna idrott i utlandet, såsom även verka för att Lasersegling blir tillgänglig åt
alla seglingsintresserade. Under 2019 var antalet medlemmar ca 225 st.
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande ordinarie ledamöter: Anna Skörvald, ordförande, David Lindqvist, sekreterare, Charlotte Nyllinge, kassör, Charlotta Utterström, Patricia Granzin, Magnus Engdahl, Robert Strange och Joakim Dovrén.
Suppleanter till styrelsen: Anders Pettersson, vice ordförande, Krister Alnebeck, Anna-Karin
Kark och Caroline Bristulf Norén.
Revisorer: Yvonne Malmsten och Emil Cedergårdh
Valberedning: Albin Gipperth (Sammankallande), Fredrik Utterström, Mikael Carlsson,
Christopher Bjelvenius.
Klasstränare: Robert Strange
Styrelsen har förutom årsmötet samt medlemsmötet hållit 12 st protokollförda sammanträden
under 2019. Vi har haft närvarande respresentant/er på Seglarträffen, EurIlca:s årsmöte,
klassförbundsträffar och Seglardagen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Förbundets ekonomi är god. Laserförbundet har också fått visst extra stöd från SSF att stötta
den tävlande junioreliten ytterligare.
Följande tävlingar har genomförts under året:
5 st rankinggrundande GP
Nationella mästerskap: SM i Standard och Radial dam, JKLM i Radial herr och 4.7, JSM i
Radial ungdom samt Master SM.
Klasstränaren Robert Strange har även arrangerat träningsläger på olika platser i hela Sverige för att göra träningen tillgänglig för fler.
Styrelsen har identifierat prioriterade mästerskap, där extra stöd har utgått från Laserförbundet samt även lämnat ekonomiskt bidrag till seglare som ansökt om stöd för att åka på andra
internationella mästerskap.
Vår hemsida, liksom vår Facebooksida uppdateras kontinuerligt.
Under 2019 tog Jesper Stålheim en nationsplats till OS i Tokyo och han vann för-OS i Japan.
Josefin Olsson kom femma på EM i Portugal och sexa på VM i Japan.
Master 2019
Master SM 2019 gick i Kullavik och arrangerades av Billdals Kappseglingssällskap och Kullaviks Kanot- och kappseglingsklubb:
• Standardklassen vanns av Per Arne Nilsen från Norge före Christian Gunni från Danmark. Svensk Mästare blev Jonas Kostman från BrSS

•
•

Radialklassen vanns av Anders Mattsson, BiKSS tätt följd av Stefan Eriksson, LDSS
och Marcus Westerlind, KKKK.
Damklassen vanns av Kristin Wilhelmsson, MKS före Ann Lorén, MKS före Yvonne
Malmsten, GKSS.

EM gick i Roses, Spanien. Mest framstående svenska blev Pernilla Eklund som vann
Women Apprentice Master.
VM gick i Port Zelande, Nederländerna med cirka 20 svenska deltagare. Bästa resultaten
presterades av:
• Ann Loren som vann Radial Grand Master
• Stefan Nordström, 2a i Standard Grand Master
Anders Mattsson 2a i Radial Master

Resultat och ställning
Under verksamhetsåret har Svenska Laserförbundet haft 155 301 kr i samlade rörelseintäkter.
Vid räkenskapsårets utgång 2019-12-31 hade Svenska Laserförbundet 400 949 kr i likvida
medel.
Förbundets resultat och ställning framgår mer i detalj av resultat-/balansräkning som finns
tillgängligt på årsmötet eller skickas på begäran.
Årets resultat på -20 678 kr minskar vårt egna kapital.

Framtiden
Laserseglingen i Sverige har de senaste åren utvecklats positivt och vi har haft god uppslutning vid våra arrangerade tävlingar. I skrivande stund har vi dock drabbats, liksom alla andra
idrotter, av att få ställa in/skjuta på våra tävlingar 2020 p g a Corona-viruset. Vår ekonomi i
förbundet är dock god så inkomstbortfallet är inte allt för alarmerande, det är dock tråkigt för
våra seglare att tävlingar behöver ställas in. Även de internationella mästerskapen såsom
VM och EM är skjutna på framtiden liksom OS i Tokyo.
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