Motion #2 ang SUP hantering från Göran S som inkom per e-post 2017-02-12

Formalia
Det finns flera påståenden i Motionen som SSA vill kommentera:
A. Påståendet att vi missar chansen till OS om vi inte kommer med i RF i år är felaktigt.
B. SSA’s supverksamhet påbörjades under 2012.
C. SUP race har varit fokus för SKF, SUP wave har ej bedrivits av SKF.
D. På samma sätt som SKF definierar kanotsport så finns en definition av surfsport (från ISA)
såsom all sport som bedrivs på en surfbräda.
E. Brädlängd
ISA har inför VM i Danmark beslutat att brädlängd på 12.6 fot gäller tills vidare. Styrelsen
anser att det är bättre att följa ISA’s rekommendationer eftersom det i förlängninngen ger
atleter en bättre chans i ISA och ESF tävlingar.

Som motionen är skriven så finns tre delfrågor:
1) SSA ska följa RF’s riktlinjer, dvs acceptera att sporten redan ligger under SKF.
2) SSA går in i ett samarbetsavtal med SKF gällande SUP landslaget, förslag på samarbetet är bifogat,
men exakt utseende får förhandlas mellan SSA och SKF.
3) SSA meddelar ISA att SUP ligger under SKF.
Styrelsens kommentar till Motionen
1. Det finns flera påståenden som SSA inte insämmer i. Det finns dock inte tid att diskutera alla
dessa påståenden under Årsmötet.
Anslutningen av SUP till RF - via Kanot kan ifrågasättas. Se tidslinjen för händelseförloppet
ovan.
2. Detta är ju en fråga för både SSA och SKF. Det bifogade förslaget på samarbetsavtal
innehåller flera punkter som SSA inte tycker är så bra och sannolikt så har SKF också problem
med vissa förslag däri.
3. SSA har som medlem av ESF och ISA helt självklart samma sporter på sin agenda som dom.
Om SSA avsäger sig SUP till SKF så kan Sverige ej längre delta i EM och VM i SUP.
Styrelsens förslag till beslut
1. Motionen avslås.
2. Motionen avslås. (OBS det betyder inte att SSA inte skall försöka samarbeta i vissa specifika
frågor med SKF)
3. Motionen avslås.

