
 
 
 
 
 

Bästa representant för Segling och Båtsport i Finlands medlemsklubb! 
 
På höstmötet väljs styrelsens ordförande och till styrelsemedlemmar ordföranden för 5 kommittéer. 
Dessutom väljs 4 viceordföranden för kommittéer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segling och Båtsport i Finland rf är ett av landets största centralförbund inom motion och idrott. Förbundet 
representerar alla oss som är båtfolk. Förbundet befrämjar och bevakar intressen för finländsk båtsport, 
klubb- samt tävlingsverksamhet både på nationella och internationella forum. Vår expertis och vårt 
kunnande grundar sig på aktiva förtroendevalda personer samt på förbundets yrkeskunniga personal. 
 
Nationell och internationell verksamhet  
 
Förutom intressebevakning och utgivandet av utlåtanden, upprätthåller och utvecklar förbundet skolning 
relaterad till båt- och seglingskunskaper. Förbundet utbildar även tävlingsfunktionärer, instruktörer och 
tränare samt befrämjar båtsäkerhet med hjälp av systemet för båtbesiktning. Juniorverksamhet är speciellt 
viktigt med tanke på båtsportens framtid. Nationell och internationell tävlingsverksamhet likväl inom 
segling som inom motorsport. Befrämjandet av ansvarsfull förenings- och idrottsverksamhet är viktigt och 
har en kontinuerligt växande roll. Förbundet producerar även för medlemsklubbar färdiga 
verksamhetsmodeller samt hjälper och ger stöd i många viktiga båt och förenings relaterade ärenden. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Möjlighet att påverka     
  
De förtroendevalda har en betydande insats inom utvecklandet av alla de ovan nämnda ärenden. Ifall och 
om det finns inom er förening eller klassförbund personer som skulle kunna lämpa sig för uppgifter inom 
förbudet, skulle det nu vara en lämplig tidpunkt att ange dem. Vårt gemensamma förbund är just så bra 
som vi tillsammans gör det. Utöver de poster som skall fyllas inom förbundsstyrelsen, är vi även 
intresserade av personer som är lämpliga och intresserade av delta i kommittéverksamhet. Genom 
förbundets olika kommitteer öppnar sig en utsiktningsplats och i framtiden goda möjligheter att bli invald 
som kommitte’ ordförande eller viceordförande. 
 
Inkommande höst väljs Segling och Båtsport 's ordförande  
 
Vi har framför oss val av styrelsens ordförande, eftersom Jan Janssons andra två åriga period tar slut. 
 
Val av 5 kommitté ordförande och 4 viceordförande 
 
Bifogad en lista på de lediganslagna förtroendeuppgifterna, en beskrivning av ansvarsuppgifterna samt en 
blankett med hjälp av vilken ni kan föreslå personer till olika uppgifter. Vi ber er fästa uppmärksamhet vid 
att de föreslagna personerna besitter dokumenterad kunskap att utöva de uppgifter de föreslås till. Även 
EU:s nya rekommendationer gällande jämlikhet mellan könen i beslutsfattande organ inom idrotten borde 
beaktas. Det är ytterst viktigt med en balanserad könsfördelning och mångfaldig representation inom de 
administrativa organen. 
 
 Föreningarna föreslår 
 
Valnämnden ber om aktivitet från föreningarnas sida samt önskar väl förberedda förslag. Det rätta sättet 
att föreslå kandidater till förtroendeuppgifter är att skicka förslaget till valnämnden i god tid inom den 
utsatta tidsfristen. 
 
Ifall föreningen önskar att en person vars mandat tar slut, fortsätter på posten, och personen själv är villig 
att fortsätta, bör föreningen föreslå personen till den tilltänkta posten på nytt. 
 
Vi hoppas att föreningarna utnyttjar sin möjlighet att påverka. Alla kandidater till de lediganslagna posterna 
måste vara föreslagna av föreningar eller av klassförbund. 
 
Förslagen skall skickas senast 8.9.2022 
 
Vi ber om föreningens motiverade förslag med denna Lyyti formulär senast 8.9.2022. Tilläggsuppgifter vid 
behov fås av karoliina.rouhiainen@spv.fi. Valförbundet behandlar alla förslag och ger en sammanfattad 
presentation till föreningens höstmöte. 
 
Å valnämndens vägnar, 
Samuli Salanterä, ordförande 
 

https://www.lyyti.fi/preview/ESITYS_VAALILAUTAKUNNALLE_SPVN_LUOTTAMUSHENKILOKSI_20232024_9600/se
mailto:karoliina.rouhiainen@spv.fi


 
 
 
 
Medlemmar i valkommittén 
 
Ordförande Samuli Salanterä 
(044 505 5005, samuli.salantera@gmail.com) ASS, ESF, HSF, NJK, TPS, PORY 
 
Viceordförande Timo Telkola 
(0400 825 586, timo.telkola@northsails.com) Turun Pursiseura 
 
Iiro Suksi 
(045 2641 642, iiro.suksi@outlook.com) Vaasan Moottorivenekerho 
 
Petteri Mussalo 
(045 202 1446, mup@iki.fi) Kuopion Pursiseura, PORY 
 
Laura Hyryläinen 
(040 8379701, laura_hyrylainen@colpal.com) NJK, HSF 
 
 
BILAGOR 
Länk till det elektroniska formuläret: https://www.lyyti.fi/reg/EHDOTUKSET2022 
Lista på lediga förtroende poster 
Presentation av kommitté uppgifter / SBF's stadgar finns på webbsida: 
https://spv.fi/spv/liittomateriaalit/ och https://spv.fi/spv/liittomateriaalit/   
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