Motioner till Svenska Roddförbundets förbundsmöte 2017
1. RK Fläkten, ändringar tävlingsregler
2. Stockholm & Svealands RD/ÖRDF, förbundsmästerskap Jun B, Jun C

Motion nr 1

Motion till Årsmötet i Svenska Roddförbundet
Roddklubben Fläkten lämnar följande motion till Svenska Roddförbundet

Följande text skall ersätta
8 Kap Tävlingar
1§ Tävlingsregler
Förbundets tävlingsverksamhet skall genomföras i enlighet med av förbundsmötets fastställda
tävlingsregler och fattade beslut. Tävlingsreglerna får inte strida mot SRs stadgar.
Ändringar av reglementet kan bara göras på SRs årsmöte som hålls efter FISAs extraordinarie
kongress året efter OS.
Styrelsen ansvarar för att Tävlingsreglementet uppdateras enligt beslut fattade på FISAs kongresser.
Styrelsen ansvarar för att reglementet är i enlighet med FISAs stadgar och Rules of Racing.

Roddhälsningar
Fredrik Ludl
Sign.
Ordförande Roddklubben Fläkten

Motion nr 2

Till
Svenska Roddförbundet
Idrottens Hus
114 73 Stockholm

2016-12-12

Motion från Stockholms och Svealands roddistrikt (S&SRD) numera Östra
Roddistriktsförbundet (ÖRDF) om att införa förbundsmästerskap (FM) i
Sprint-SM för klasserna junior B och C.
Bakgrund
Vid regattaarrangörsmötet i Jönköping den 20 november 2016 fick undertecknad
förtroendet att föra Vaxholms RFs talan, då det gällde planering av distanskapprodden
från Stockholm till Vaxholm och en Sprint-regatta efterföljande dag. Samtliga deltagare
i regattamötet tyckte att Sprint-regattan skulle kryddas med FM-lopp för Junior B och
C. Först efter hemkomsten blev vi varse om, att det inte finns med några FM- lopp i
Sprint-SM för dessa klasser.
Förslag och yrkande från SSRD/ÖRDF:
Förbundsmästerskap införs i Sprint-SM för klasserna Junior B och Junior C och att
dessa lopp under 2017 genomförs i samband med Sprint-regattan i Vaxholm den 3
september. Vi föreslår att SRs domarråd, som är den instans, som har bäst sakkunskap
i ämnet, fastställer tävlingsreglerna för dessa klasser, t.ex tävlingssträckor och heatordning, i god tid före tävlingen.
Med vänliga hälsningar
Stockholms och Svealands roddistrikt (som heter Östra RDF från 1 januari 2017)
Bo Berglund

Styrelsen rekommenderar bifall till
motionen, men rekommenderar att dessa
förbundsmästerskap från och med
säsongen 2018 genomförs samtidigt som
motsvarande tävlingar för seniorer

