
Medlemskap i Svenska Seglarförbundet!!
GSS är anslutet till Riksidrottsförbundet genom Svenska Seglarförbundet SSF och 
distriktsförbundet Västkustens Seglarförbund VKSF.  !
Medlemsavgiften är totalt 62 kr per medlem i GSS. Det blev 31000 kr för innevarande år. !!
Medlemsavgiftens konstruktion gör att en förening som GSS med en förhållandevis låg andel 
seglare drabbas av en oproportionerligt hög total avgift. !!
GSS är även anslutet till Svenska Båtunionen SBU. Den medlemsavgiften är 63 kr per medlem. !
Totalt går alltså hälften av GSS medlemsavgift på 250 kr till organisationer som klubben är 
ansluten till. SSF höjde medlemsavgiften från 30 kr 2012. !

!
Några skäl för klubben att vara med i Svenska Seglarförbundet:!
• Rätt att arrangera seglingstävlingar enligt kappseglingsreglerna och med handikappsystemet 

SRS (Spangenberg, Hallandsseglingen, större seglingar som t ex NM 5o5). !
• Medlemmarna kan också representera klubben i kappseglingar utanför klubben!
• Få tillgång till SSF:s och SISU:s utbildningsprogram för seglingsfunktionärer!
• Möjlighet att erbjuda klubbens medlemmar kurser av hög kvalitet: segling, förarbevis, 

kustskepparexamen etc!
• Få RF:s grundförsäkring och rabatt på andra försäkringar!
• Få rabatter, skattelättnader och möjlighet att söka bidrag t ex Idrottslyftet.!
• LOK-stöd för ungdomsverksamhet (statligt aktivitetsstöd)!
• utöver detta ett antal förmåner som vi redan får genom medlemskapet i SBU!!!
Skäl för klubben att inte vara med i Svenska Seglarförbundet:!
• 31000 kr. !!!
Möjlig lösning!
• GSS utträder ur Svenska Seglarförbundet och istället bildas en separat förening för seglarna 

t ex Grötviks Segelklubb eller Grötviks Segelförening med stadgar enligt Riksidrottsförbundets 
krav!

• Föreningen måste ha minst 20 medlemmar!
• Denna förening ansöker om medlemskap i Svenska Seglarförbundet. !
• På så sätt kan Grötviks seglare fortsätta att arrangera kappseglingar, delta i andra 

kappseglingar etc. !!
Nackdelar med detta upplägg!
• Ökad administration!
• Risk för namnförvirring och sammanblandning!
• Risk för ökad "vi och dom"-känsla och försämrad klubbgemenskap!
• Vi vet inte om det finns risk att SSF avslår ansökan
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