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BRÄNDÖ SEGLARE R.F.:S REGLER FÖR ANSÖKAN OM OCH UTDELNING AV 
KAPPSEGLINGSUNDERSTÖD 

 

Ändamål 

• Brändö Seglare r.f. strävar till att främja medlemmarnas kappseglingskunnande genom att 

understöda rese- och övriga kostnader för deltagandet i kappseglingar. Stödet kan också 

gälla kostnader relaterade till träningar, träningsresor, läger, kurser, föreläsningar etc. 

• Brändö Seglare r.f. strävar till att stöda främst juniorer 

• Brändö Seglare prioriterar att i möjligaste mån ersätta sina juniormedlemmar för betalda 

anmälningsavgifter till öppna kappseglingar som ordnas i Finland 

• Understöd kan utbetalas för deltagande i såväl nationella som internationella kappseglingar 

• Understöd betalas för långsiktigt utvecklande av kappseglingskunnandet med primärt fokus 

på juniormedlemmarna 

• Understöd kan även erbjudas i form av gratis lån av föreningens ribbar eller trailers och 

annat material. I fall av olycka står medlemmen för försäkringens självriskandel. 

Ansöknings- och beslutsprocess 

• Ansökan om understöd görs skriftligt till styrelsen 

• Ansökan görs i god tid, om möjligt redan före seglingssäsongens början 

• Ansökan för understöd för deltagande i nationella tävlingar kan även göras efter avslutad 

säsong, dock senast en månad före verksamhetsårets slut 

• Ur ansökan bör framgå rorsmans namn, eventuell besättning, båtens namn och klass, 

tävlingens art, datum och ort, färdsätt, önskad summa samt eventuell önskan om förskott 

• Projektets totala kostnader för ansökanden ska framkomma i ansökan. I ansökan ska anges 

om understöd även ansöks från annan instans. 

• Styrelsen behandlar ansökningarna och besluten protokollförs 

• Styrelsen har rätt att återkräva betalt understöd utifall att understödsvillkoren inte har 

uppfyllts. Ett villkor är att ansökanden representerar BS i alla tävlingar under säsongen och 

även följande, ansökanden ska även delta i träningsgrupp på BS i de fall BS eller dess 

samarbetspartner ordnar en sådan på BS. Ifall ansökanden anser att nivån på träningarna på 

BS inte uppfyller uppställda krav och behov bör ansökanden redogöra för det separat till 

styrelsen. Att ”plocka russin ur bullan” eller ”club hopping” godkänns inte. 
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Krav för att ansökan behandlas 

• Ansökanden, rorsman eller besättningsmedlem bör vara BS-medlem och har fullgjort sina 

skyldigheter till klubben 

• Båten bör vara införd i BS båtregister eller tillhandahållas av tävlingsarrangören; i speciella 

fall kan segling med lånad båt eller som besättningsman på främmande båt komma i fråga 

• Båten bör tillhöra nationellt eller internationellt erkänd kappseglingsklass 

• Ansökanden ska leverera skriftlig rapport över hur understödet använts, inklusive 

resultatlista från tävling/tävlingar, läger, fotografier/video för att publiceras t ex i 

föreningens årsbok, på webben och/eller i sociala medier. Föreningen ska ha rätt att fritt 

publicera materialet i sina egna kanaler. 

Utbetalande av understöd 

• Föreningen förbehåller sig rätten att utbetala beviljat understöd i rater, under en period 

som överskrider flera verksamhetsperioder 

• Beviljat understöd utbetalas i regel i efterskott efter att ansökanden uppfyllt de krav som 

styrelsen ställer 

• Ansökanden kan uppmanas av styrelsen att uppvisa verifikat för utgifterna 

• Ifall det utbetalda understödet inte använts i sin helhet för projektet, har föreningen rätt att 

återkräva den resterande summan 

• Understöden betalas ur BS:s budget- eller fondmedel 

• Utbetalningen av understöden protokollförs. 

 


