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Verksamhetsberättelse för Svenska OK-jolleförbundet
Verksamhetsberättelsen avser perioden från årsmötet 2018-08-10 i Träslövsläge till
årets årsmöte 2019-08-02 i Marstrand.
OK-jolleförbundet har haft ett bra år och vi gläds särskilt åt att vi har breddat klassen
och fått flera internationella topplaceringar.
Styrelsen
Styrelsen har haft 6 protokollförda styrelsemöten under perioden.
Styrelsen har bestått av:
Per Westlund
Jonas Börjesson
Tomas Skeppmark
Lasse Hansson
Claes Avellan
Bengt Larsson
Lars Edwall
Anders Widding

Ordförande
Ledamot/Sekreterare
Ledamot/Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Revisor

Prioriteringar för styrelsens arbete
Vi vill stärka och utveckla OK-klassen i Sverige genom att:
-hålla hög klass på våra nationella tävlingar, särskilt på SM och på VM 2020 som
kommer att gå i Marstrand
-stimulera kontakten mellan seglarna genom lokala aktiviteter
-ha en god sportslig anda i klassen såväl på sjön som på land
-marknadsföra oss lokalt och nationellt för att behålla alla som kommit in i klassen
och för att få in nya seglare.
Vi arbetar med att förnya hemsidan så att den får ett modernare utseende men med i
stort sett samma funkionalitet som nu. Köp och säljsidan kommer att styras upp så att
inte skräpsidor dyker upp.
Vi vill stimulera till att samla våra seglare lokalt i ”fleets” där det ordnas träffar under
vintern, lokala träningsdagar och där de som vill prova på kan låna en båt och segla
på prov med andra etablerade OK-Jolleseglare.
Vi samarbetar med Marstrands Segelsällskap inför VM 2020 för att få ett absolut
topparrangemang såväl tävlingsmässigt som socialt.
Ekonomi och antal medlemmar
Förbundet har nu nära 80 betalande medlemmar. Kassan uppgår till ca. 80 tusen
kronor.
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Seglingsprogrammet 2019/ OK-Cupen
• 6–7 april Liros Cup i Stenungsund
• 18–19 maj i Kalmar
• 15–16 juni NM i Vallensbaek Danmark
• 2–4 augusti SM i Marstrand
• 14–15 september September i Kvarnviken Stockholm
Metoden för att beräkna poäng i OK-Cupen har förändrats i år. Sättet på vilket
beräkningen sker redovisas på hemsidan
Sponsring
Alla medlemmar i Svenska OK Jolle Förbundet har haft 5% rabatt hos
OneDesignCenter som även bidrar med priser till OK-Cupen
Top 10 Sverige
Top 10 är inne på sitt fjärde år. Styrelsen tror att OK-Cupen och möjligheten att bli
rankad som topp tio i Sverige samt möjligheten att få ha den egna rankingen som
personligt segelnummer uppmuntrar till deltagande i Cup-seglingarna.
VM 2020 i Marstrand
Delar av styrelsen har haft fortsatt kontakt med Marstrands Segelsällskap (MSS) inför
VM i OK-jolle 2020. Arbetet går enligt vad styrelsen kan se bra och vi kan räkna med
ett högklassigt VM såväl på sjön som på land.
Styrelsen kommer att ha fortsatta arbetsmöten med MSS fram till VM som kommer
att gå den 7–15 augusti 2020.
Vi samarbetar med Marstrands Segelsällskap inför VM 2020 för att få ett absolut
topparrangemang såväl tävlingsmässigt som socialt.
Marknadsföring av OK-jollen
Vi har deltagit på Båtmässan i Göteborg den 2–10 februari 2019 med en egen monter
där vi har visat upp en ny båt och en äldre träbåt samt deltagit på en av scenerna med
berättelser om OK-klassens utveckling sedan starten i Sverige 1959. Många av våra
medlemmar har varit med och arrangerat vårt deltagande och varit på plats för att ge
information till besökare. Intresset har varit stort.
Styrelsen vill tacka alla engagerade medlemmar och alla klubbar som arrangerar våra
seglingar för gott samarbete. Klassen har medvind i Sverige och internationellt och
flera av våra medlemmar har placerat sig i världstoppen samtidigt som vi fått en
breddning av klassen.

Per Westlund, Ordförande Svenska OK-jolleförbundet
1 augusti 2019

