
ORDFÖRANDEKANDIDATER 2018 

Den 25. november 2018 är det styrelsens ordförandeval för Segling och Båtsport i 
Finland. Valnämnden har fått tre kandidatförslag av föreningarna och föreslår dessa 
till höstförbundsmötet. Föreningarna röstar på höstförbundsmötet på den kandidat de 
vill att ska väljas till ordförande. 

Vi bad ordförandekandidaterna att skriva en fritt formulerad presentation om sig 
själva så att ni kan bekanta er med dem. Det ordnas även videointervjuer, som kommer 
att visas på vår hemsida på adressen spv.fi. 

Välkommen till höstförbundsmötet och påverka! 

HENRIK ANDERSSON 

Hemort: Esbo 
Föreningar: Helsingfors Segelklubb (HSK), Nyländska 
Jaktklubben (NJK)
Uppdrag i föreningar: HSK:n 1. vice kommodor 2010-2015, 
utbildningsledare 2004-2009, ordförande för 
Avomeripurjehtijat 2008-2012, kommodor för Drumsö 
Segelförening 1994-1996 
Förtroendeuppdrag inom förbundet: 
SBF:s styrelsemedlem sedan 2014, ordförande för tränings- och 
toppkappseglingskommittén sedan 2014  

Själv passionerad båtsportare 

Han tävlar i Star- och Drak-klasserna i Finland och i Europa och deltar i havskappseglingar på Östersjön. De 
senaste trettio åren har Henrik firat sina semestrar på sjön och seglat på hela Östersjön. 
Henrik Andersson fungerar som VD för Schmersal Nordiska AB och Schmersal Finland. 

Tid, entusiasm och visioner 

”Jag anser att en aktiv dialog med föreningarna är ytterst viktig för att SBF skall lyckas i sin verksamhet. 
Förbundet skall stärka sin roll som spridare av information inom de olika områdena: båtsportens grunder, 
båtsport i allmänhet, motorbåtstävlingar, kappsegling. 
Det här kan ske bland annat så, att man förmedlar goda idéer och ”best practices” mellan föreningarna. 
Förbundets verksamhetsförutsättningar säkras endast om ekonomin förblir stark. 

Förbundet har rätt att fortleva endast om man förbättrar förutsättningarna för all slags båtsport i Finland.” 

Loic Peyron: "Whenever I'm racing, I dream of cruising. I just love being on the sea". 



JAN JANSSON  

Hemort: Kuopio 
Föreningar: Kuopion Pursiseura (KuoPS), Gamlakarleby 
Segelförening (GSF) 
Uppdrag i föreningar: kommodor för KuoPS 2014-2017,  
1. vice kommodor 2010-2013 
Förtroendeuppdrag inom förbundet: 
vice ordförande för SBF:s förbundsstyrelse sedan 2016, 
ordförande för instruktionsarbetsgruppen 2016-2018 och 
GDPR-arbetsgruppen år 2018, EBA- och NBR-representant 
sedan 2016. 

 
”SBF mot nya utmaningar” 

Segling och Båtsport i Finland är båtfolkets egna fina och mångsidiga förbund. Jag har haft äran att verka 
som viceordförande för förbundet i tre år. Uppgiften är intressant och utmanande, det finns tillräckligt att 
göra. På paradplats har jag kunnat vara med och påverka vad som sker i förbundet. 
Jag är på förslag till posten som förbundsstyrelsens ordförande eftersom jag ser och känner, att jag har 
mycket att ge båtsporten och förbundet. Förbundets utmaningar känner jag väl till. Som ordförande för 
Instruktions- och GDPR-kommittéerna har jag bekantat mig med de ärenden, som behandlas i förbundet. Jag 
representerar också SBF i Nordiska Båtrådet och European Boating Association. Till min natur är jag 
målmedveten och tar i det som skall göras, har också en omfattande utbildning och erfarenhet att stöda mig 
på.  
I Åbo studerade jag till ekonom och har sedan jobbat inom byggmaterialsindustrin, där jag har haft 
ansvarsfulla positioner, i huvudsak som företagare. 
I Karleby var kappsegling och annat båtliv viktiga fritidssysselsättningar. I Kuopio verkade jag som 
kommodor för Kuops i åtta år och idkar också båtsport med motorbåt på Saimen. 
Vi ses på förbundsmötet 

”Janne” Jansson 

 
ESKO KILPI 

Hemort: Helsingfors 
Föreningar: Helsingfors Segelklubb (HSK), Helsingfors 
Segelsällskap (HSS), Nyländska Jaktklubben (NJK), Segelsällskapet 
i Jakobstad (SSJ) 
Uppdrag i föreningar: Verkat som klubbmästare, 
tävlingskommodor, ordförande för klassikerkommittén och vice 
kommodor på HSS 
Förtroendeuppdrag inom förbundet: 
ordförande för SBF:s inflytandegrupp 2013-2017 

För Esko Kilpi har båtarna utgjort både yrke och passion. Esko är 
en erfaren båtmänniska, som under mera än 40 år har tävlat både 
på öppet hav och triangelbanor. De senaste decennierna har det 
mest varit fråga om klassiska båtar. Esko har fått så mycket fint i 
sitt liv tack vare seglingen, att han också har velat ge någonting tillbaka: genom att bidra till att främja 
båtsporten, delta i föreningarnas och klassförbundens verksamhet och medelanskaffning och genom att ordna 
evenemang och seminarier för olika intressegrupper. Esko var länge ordförande för SBF:s påverkargrupp. 
Vad gäller förbundet är hans utgångspunkt att SBF på ett balanserat sätt skall verka på så olika områden 
som intressebevakning, miljöskydd, en levande skärgård, säkerhet, utbyte av erfarenheter och kunskap, 
medelanskaffning och träningsverksamhet och stöd för elitidrottare och dem, som strävar till att nå toppen. 


