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Äntligen tillbaks igen…. »

Tråden som ”försvann”, men hittades igen…
Vem vill du se som ordförande i Svenska
Seglarförbundet de närmaste två åren?
Kopierat från regatta.nu
MA Says:April 2nd, 2008 at 16:31 Det borde vara starka skäl att inte stödja
valnämndens förslag. Valnämnden som på seglardagen 2007 onekligen fick
fötroendet att plocka fram lämpliga kandidater har arbetat under snart ett
år med att finna lämpliga personer som tillsammans kan arbeta
tillsammans.
Detta är inte en fråga om en persons lämplighet som ordförande, man
måste se det större sammanhanget. Kan dessa personer arbeta
tillsammans? Det är jag övertygad att valnämnden pentrerat ingående.
Calle Piehl är en person som blivit nominerad, troligtvis har valnämnden
skaffat så pass mycket information att de inte ansåg att han var lämplig
att fylla rollen som ordförande enligt de uppdrag valnämnden hade.
Väskustens seglarförbund har genom GKSS nominerat Calle Piehl och
Dan Björkman, ingen av dessa har valnämnden funnit vara aktuella för
val denna gång (på samma sätt som jag heller inte varit aktuell för
SSF:s styrelse). Nu går VKSF mot valnämndens förslag, det märkliga är
att det beslutet fattades då en stor del av styrelsen ej hade möjlighet
att deltaga, det var heller ingen punkt på kallelsen till det aktuella
styrelsemötet. Man skall då veta att VKSF:s styrelse kunde fått en
riktigt bra genomgång av Berndt Öjerborn, som är styrelsemedlem i
VKSF och dessutom med i SSF:s valnämnd. men den chansen tog man
inte, varför då? Kan det vara så att en annan nominerad person från
VKSF:S styrelse ej heller fanns med! Jag finner VKSF:S beslut att gå
emot valnämndens förslag som högst märkligt, då det får andra
långtgående konsekvenser, bland annat är det tre styrelsemedlemmar
som ej vill ingå i en annan styrelse än den föreslagna, dessutom utgår
jag att hela valberedningen avgår!
Magnus Says:
April 2nd, 2008 at 18:00

Blir Calle Pihl ordförande är det ett bra val. Han är en

dokumenterat duktig seglare, goda sociala och kommersiella kontakter och
har genom sin åren skaffat synnerligen goda erfarenheter (ordförande i
KSSS) av hur klubblivet fungerar.

Ser inga nackdelar. Sedan kanske Lena Engström är än bättre men det har
jag ingen åsikt om då jag inte känner till varken henne eller hennes verk
tillräckligt.
Vore intressant att få ta del av någon typ av “programförklaring”.
Franke Says:
April 2nd, 2008 at 19:42

Sven Yrvind är en het kandidat med brett stöd i

hela landet.
Erik Says:
April 2nd, 2008 at 23:03

Efternamnet stavas såhär: Piehl

seglare Says:
April 3rd, 2008 at 7:42

Calle Pihl som förslag till ordförande i sssf trodde jag

var ett aprilskämt.Han må gärna kandidera till ordförande i KSSS, men jag
tror inte att han på ett bra sätt kan representera svensk segling, då han
lever och rör sig i en värd långt i från den vanlige seglaren och det vanliga
klubbarbetet.Tyvärr tror jag inte att de som tycker till, röstar och ska rösta
har haft tid eller lust att verkligen sätta sig in i vad de båda kanditaterna
står för.
Läs gärna svensk juniorsegling eller varför inte kontakta valberedningen
i ssf direkt så får ni reda på varför de föreslår Lena och inte Calle.
Hög tid att byta ut de gamla gubbarna och sätta in en yngre kunnig
kvinna i sina bästa år istället.
Magnus Says:
April 3rd, 2008 at 8:23

Då frågar jag så här, Arne, du som sitter i VKSF

styrelse, hur kommer det sig att VKSF gärna ser Calle Piehl som
ordförande?
Känns som att när sveriges “mäktiagste” distriktsförbund och klubb anser
att Piehl är bästa valet så borde det kanske vara grundat på åtminstone
någon form av logik, inte nödvändigtvis den rätta men ändå?
MiniMe Says:
April 3rd, 2008 at 8:43

Det jag känner till av båda kandidater så tycker jag

att Lena kommer vara den bättre kandidaten. Det är inte helt spikat
men det lutar åt att vår distrikt röster för Lena.
Claes Hiersemaann Says:
April 3rd, 2008 at 9:30

Hej alla Seglare!SSF behöver få en stark ledare som

kan motivera hela “besättningen” på SSF att få samma waypoint. Denne
person måste sedan “åka land & rike ” runt för att känna av alla regionala
avarter samt regionala lyckoträffar, med hjälp av dessa skapa slutsatser
och nationella mål som alla kan förena sig med.
Denne person måste kunna stoppa in 4060 h arbetstid i veckan, vem kan
detta?
Bästa vårhälsningar från Skåne.
Claes
kapten Zoom Says:
April 3rd, 2008 at 12:22

Är det inte lika bra att vi väljer MA till ordförande

på livstid. Han vet ju mer än alla andra om allting.

MA Says:
April 3rd, 2008 at 12:46

Guuuuuuuud så omodernt tänkt Claes! Vi pratar om

ett team, som skall ledas av en person som klarar av att delegera uppgifter
liknande de du beskriver. Lena driver ett eget företag som utbildar och
coachar ledare i allt från mindre bolag till börsbolag. Hon är helt uppdaterad
i modern ledarskap, tror inte ett gammalt ledarskap fungerar i dagens
moderna samhälle. En person som styr över sin egen tid och inte är
beroende av en kontorsarbetstid är väl lämpad att göra just det du skriver,
och den friheten har Lena. Men som sagt det är väl fler än ordförande som
skall jobba?Under det år Lena varit med i styrelsen har hon troligtvis gjort
flest besök av alla på olika klubbar i landet och utomlands, det är naturligt
när man tillhör en kappseglande familj. En uppskattning från min sida är
att Lena är på olika klubbar under säsong (april – november), i princip varje
helg! Räcker det för dig Cleas? Hon seglade dessutom Gotland Runt förra
året! På trädgårdstomten hos familjen Engström står även en 2,4 som nog
skall i vattnet detta år…fast jag har hört det förr!
Vill man ha en styrelse som står mitt i verksamheten, då skall man stödja
SSF:s valberdning på söndag! Gör man inte det, då blir det enligt uppgift en
grannlaga uppgift att finna minst 4 nya personer till styrelsen, samt en ny
valberedning under söndag eftermiddag – hur genomtänkt blir det?
Per Says:
April 3rd, 2008 at 13:22

Låter helt otroligt bra med Lena EngströmTänk er

en tjej:
som kan ledarskap,
som kan umgås och lyssna på alla typer av seglare
som har 3 seglande aktiva barn (optimist, Ejolle, Feva, 29:er,
CB 66)
som seglat senaste Gotland runt,
som har familjeseglat och kappseglat sedan barnsben,
som har en man som kan allt om segling och lite till och själv
tillhört seglareliten
som redan nu träffar klubbar och seglare i stort sett varje helg från
aprilnovember
Lägg er röst på rätt person på söndag!
Hans Says:
April 3rd, 2008 at 13:39

Gubbar! Det är hög tid för en tjej.Var inte rädda för

allt som är nytt, se möjligheter och tänk framåt istället för att bara bevara
och förvalta allt det gamla………………
Magnus Says:
April 3rd, 2008 at 13:57

Hmm. Låter lite som ett ultimatum/utpressning.Är

väl lite inne på Claes spår där angående tidsfaktorn. En man/kvinna “i
sina bästa år” har oftast en hel del annat att tänka på. Karriär och
familj bland annat. Dessutom är personen i fråga egen företagare och
som sådan arbetar man oftast betydligt mycket mer än motsvarande
anställd.
Viktigast är väl till syvende och sist de nominerades agenda och någon
sådan lyser med sin frånvaro.
MA du skriver mycket och oftast initierat men det vore kanske klädsamt
att någon gång skruva ner lite på retoriken/tonen. Som läsare får man
känslan av att du, alltid, har rätt och alla andra åsikter är fel/dumma. Men
som uppviglare till debatt/reaktioner är väl det kanske helt rätt.

FD Says:
April 3rd, 2008 at 14:08

Here we go again …

VKSF Says:
April 3rd, 2008 at 15:52

Klargörande

Avseende nominering av styrelseledamöter till SSFs styrelse
2008.Västkustens Seglarförbund behandlade på sitt styrelsemöte den
13 november 2007 inkomna nomineringar till styrelsen.
Vid detta möte deltog: Karin Malmcrona, Berndt Öjerborn, Jan Rinman,
Fredrik Norén, Dan Björkman, Finn Fägerqvist, Björn Smith.

Styrelsen fattade då ett enhälligt beslut under: § 9 Svenska
Seglarförbundet
Två förslag på kandidater till SSFs styrelse har kommit in. Carl Gustav
Piehl, KSSS har nominerats till ny ordförande och Dan Björkman, SS
Kaparen till ledamot. Styrelsen beslutade att tillstyrka nomineringarna
och meddela SSFs valnämnd.
Vid styrelsemöte den 19 mars 2008 under § 9 Övriga frågor och
skrivelser
 Inför Seglardagen diskuterades de frågor som skall beslutas på
seglardagen. Det gäller motioner, ekonomi och val. Valberedningens
förslag gicks igenom. Styrelsen beslutade att vidhålla vår tidigare
nominering.
Närvarande: Dan Björkman, Annika Ekman, Gert Ove Forsberg, Karl
Axel Falk, Björn Smit (telefon)
Detta är således VKSFs inställning framkommen i demokratisk ordning.
Eftersom omröstningsprocessen inte kan förutses i detalj, kan vi idag
inte säga mer än att detta är vår inställning, vilken kommer att framgå
vid omröstningarna.
Med vänliga hälsningar
För VKSFs styrelse
Dan Björkman
ordförande
MA Says:
April 3rd, 2008 at 16:12

Magnus,Jag skriver på mitt sätt, huvudsaken är att

det sker en reaktion. Vad som är klädsamt är upp till mig, tycke och smak
– du vet!
Uppvigling i denna fråga är snarast ett stöd till den valberedning som
valdes av seglardagen 2007, de som känner sig obekväma med det
beslutet är väl snarast att betrakta som uppviglare? Som jag ser det skall
man vara mycket initierad för att kasta ur sig ett annat namn, för vem av
er har tänkt tanken på hur svensk segling skall styras i framtiden? Jag
känner mig till 100% säker på att valberedningen vänt på varje sten för
att skapa en styrelse som kan arbeta tilsammans.
Det är inget ultimatum, flera av de föreslagna styrelsemedlemmarna ställer
upp men under föutsättning att det blir enligt valnämndens förslag. Och
tar man inte det så har vi som sagt ingen valberedning längre. Magnus,
har du varit i kontakt med valberedningen under processen? Det har jag.

Om man känner Lena så vet man att hon noga övervägt sin situation, om
hon bedömmer att hon klarar jobbet vore det väl förmätet av någon annan
som inte ens känner henna att misstro det, hon har ju trots allt suttit med
i SSF:s styrelse ett år, och hon har fått fart på den styrelsen.
I dessa dagar blir jag bara så trött när man misstänker att en kvinna inte
kan göra jobbet, vem ifrågasätter en man närmare 50? Herregud vilket
århundrande och vilken planet är ni ifrån?
Kanske jag inte enligt dig och andra har rätt, men jag utgår från att det jag
skriver är korrekt, baserat på fakta. Flummigt tyckande får andra stå för!
Maximus Says:
April 3rd, 2008 at 16:25

Det vore en katastrof för svensk segling om man

valde annat än vad valkommitten föresllagit. Gamla stofiler vars
kännedom om klubbverksamhet begränsar sig till KSSS är väl inte vad
vi vill ha! Nej nu får det bli lite fart! Bra med “unga” människor!
Magnus Says:
April 3rd, 2008 at 17:47

Tack Martin för klargörandet. Förstår att du utgår från

att det du skriver är korrekt.Jag undrar över det, förmodat, korrekta
påstående du gjorde i ditt inledande inlägg;
“Väskustens seglarförbund har genom GKSS nominerat Calle Piehl och Dan
Björkman”. Enligt vad jag förstår av att läsa Dan Björkmans redogärelse för
VKSFs ståndpunkt och tillvägagånssätt så kan jag inte riktigt förstå vad du
menar, kan du klargöra även detta? Menar du att GKSS bestämmer hur
VKSF skall rösta? Hur gör GKSS då?
Nu är jag väl långt ifrån någon expert på demokrati men vad är det
egentligen som är så tokigt med att VKSF väljer att stödja en nominerad
som inte föreslås av valberedningen? Märk väl, nominerad.
Är det inte något av ett ultimatum som ställts då valberedningen hotar
(enligt din uppgift) med att hoppa av om man inte röstar som dom säger?
Som tidigare framkommit upplever jag det som vanskligt att bilda sig en
uppfattning om vem av de nominerade som är bäst för rollen utan att få
ha hört eller sett en programförklaring. Vad vill vederbörande med svensk
segling egentligen?
Gustaf D Says:
April 3rd, 2008 at 17:50

Calle är en ungdomlig människa även om han har

erfarenhet, kontaktnät etc etc. Jag tycker flera här focuserar hårt på fysisk
ålder som om det vore något negativt.MVH,
Claes Hiersemaann Says:
April 3rd, 2008 at 18:05

Hej ALLA seglare!Jag har aldrig menat att vare sig

Lena eller Calle är fel, och den som känner mig vet
vad jag tycker om kvinnor, MA drar snabba slutsatser. Calle borde fått en
bild i seglarställ kanske.
Arne väljer bilder, så han skapar max debatt.
Jag försökte få ned mina egna tankar om vad som krävs i så få ord som
möjligt.
Vi behöver verkligen någon som är bra nu.
Internationellt sett är SSF rena “dagiset” om man tar hänsyn till följande:
Vilken kraft lilla Sverige (9 milj) deltagit i stora sammanhang, allt från A.C.
77 med PP till A.C. 2007 med Hugo & Co.
Alla OS från 88 till 04.
Withbread/Volvo från 89 med The Card till Ericssons beundransvärda
satsning 08/09.

Hur dåligt alla dessa förebilder, i min uppräkning, fått skapa merintresse för
kappsegling i SSF’s förvaltning.
Bästa seglarhälsningar
Claes
Claes Hiersemann Says:
April 3rd, 2008 at 18:14

Och jag kan inte ens stava mitt egna namn..

MA Says:
April 3rd, 2008 at 18:29

Magnus,GKSS är den klubb inom VKSF som har

nominerat Calle Piehl, VKSF har till SSF:s valnämnd skickat in deras
nominering, Dan Björkman är också nominerad av SS Kaparen till en
post som styrelseledamot. Dan Björkman sa senast i går kväll till mig
att VKSF kommer att lägga sina röster på de kandidater de nominerat.
Nu tror jag inte det blir så, ikväll skall VKSF ha ett extrainkallat
styrelsemöte och behandla frågan, Dan Björkman har motsatt sig detta
möte. Om Dan medverkar är oklart, men i övrigt blir det denna gång en
fulltalig styrelse som dessutom blivit informerade om vad man skall
diskutera. Det Dan beskriver som demokratisk anda må stå för honom
själv. I kallelsen till det mötet den 19 mars fanns inte punkten om
seglardagen med utan behandlades som en övrig punkt, dessutom hade
tre ledamöter ingen möjlighet att medverka, en av dem var SSF:s
valnämnds ledamot, Berndt Öjerborn, som givetvis kunnat ge
bakgrundsinformation till förslaget till ny styrelse!
En rundringning till andra distrikt och klassförbund ger vid handen att
valnämndens förslag vinner, den styrelse som blir vald kommer givetvis
veta vart de finner sitt stöd i deras framtida arbete. Det går ju utmärkt att
visa vilken sida man står på, än är det inte för sent, men på söndag
eftermidag är det kört!
/MA
MA Says:
April 3rd, 2008 at 18:32

En valnämnd som får ett misstroende vid andra

val, har ju förbrukat sig själva. Tror du på allvar att de vill lägga ned så
många timmar en gång till? Vem vill göra det arbetet sedan? Det är
inget hot, jag utgår från att det kan bli en realitet!
GertOve Says:
April 3rd, 2008 at 20:46

Nu får det väl ändå vara slut på all pajkastning från

Martin Abenius. Påminner om valet i USA !
Enligt all. a demokratiska principer, så är det helt OK att komma med
FLERA förslag till ordf. i en styrelse Valberedninges uppgift är att “hjälpa
till” med att få fram lämpliga kandidater, vilket annars kan vara mycket
svårt. Detta innebär dock inte att valbereningens förslag är det enda som
skall behandlas utan det är tillåtet att komma med “egna” förslag.
Vid VKSF´s styrelsemöte den 13 nov 2007 beslutade styrelsen enhälligt
att föreslå Calle Piehl som ordf i SSF. Jag var själv inte med på mötet, men
väljer ändå att följa de demokratiska principerna och stå fast vid det
beslutet.
Vid årsmötet har stämman att ta ställning till de olika kandidaterna och
välja den bäste till ordf. !
ENKELT !

DrNo Says:
April 3rd, 2008 at 21:03

GertOve jag tror du blandar ihop korten! Vad

menar du med pajkastning, du kan ju själv förklara varför ni väljer att
gå emot den valda valberedningens förslag? Att nominera en person är
en sak, att välja är en annan. Jag förstår inte vad du menar med att
Martin skulle ägna sig åt pajkastning. Som jag ser det är han den enda
som är saklig och insatt! Du borde själv förklara dig över ditt agerande i
frågan. Tror inte nån vill ha dig kvar i VKSF:s styrelse efter detta!
SKÄMS på dig!
Magnus Says:
April 3rd, 2008 at 21:15

GKSS är sveriges mest framstående seglingsklubb sett

till antalet medemma, idrottsliga samt arrangörsmässiga prestationer.
Klubben baserar sin idrottsliga bas på först och främst jolle segling. GKSS
har, enligt Martin Abenius, gjort en annorlunda analys gällande behovet av
ordförande än vad valberedningen (och Martin Abenius) gjort. På vilka
grunder vet jag inte, lika lite som jag vet på vilka grunder man bör välja
Lena Engström, förutom att hon har barn som seglar jolle och är kvinna i
sina bästa år. Om det är dessa kriterier som gäller så förstår jag att valet
mellan henne och Calle P är enkelt.
Vad jag ställer mig frågande till är vad som så galet med att VKSF (GKSS
tydligen?) nominerat och stödjer en annan kandidat? Borde inte GKSS,
genom sin verksamhet, har rätt bra koll? Vad i GKSS ståndpunkt är
felaktig, Margin Abenius?
Jag måste hålla med GertOve till viss del, det är mycket pajkastning, litet
fakta har presenterats. Att Lena E är kvinna och Calle P är gammal är väl
knappast något som bör avgöra vem som bör tillsättas?
Martin, du som driver frågan hårt, på vilka sätt har Lena E större chanser
att lyckas leda svensk segling än Calle P? Som jag skrev inledningsvis, Calle
P är en dokumenterat meriterad seglare, har lång erfarenhet av
klubbverksamhet och har synnerligen goda sociala och komersiella
kontakter. Låter fint tycker jag, en odrförande skall jag till stor del vara en
ambassadör!
Eftersom Lena nominerats av valberedningen är hon säkerligen och
oemotsägligt meriterad nog för jobbet och valberedningen har sagt sitt
men betyder det att dess beslut inte kan ifrågasättas, att andra
(medlemmarna) kan vara av annan åsikt?
Hans hävdar att man skall se framåt och se möjligheter istället. Jag undrar,
vad är det för möjligheter Lena E för med sig som inte Calle P gör? Mycket
klyschor slängs omkring, mycket lite fakta presenteras.Jag vill betona att
jag inte tagit ställning för eller emot någon kandidat, tycker bara att
“debatten” bör föras på saklig grund.
GO Says:
April 3rd, 2008 at 22:23

Gert Ove

Detta är inte sant.
Må bäste kvinna/man vinna! Says:
April 3rd, 2008 at 22:58

Idrottare som vi är måste vi väl ändå stå för att “må

bäste man/kvinna vinna”?Lena E kanske kan vara väl meriterad, jag är
inte tillräckligt väl insatt. Jag är dock orolig då jag vet att hon blivit fälld för
jäv av RF, är det lämpligt för segelsporten att hon ska vara vårt ansikte
utåt? Vad visar vi med det?
Om alternativ två är bättre vet jag inte, han har dock inte blivit fälld för fult
spel. Jag anser att beslutet om ordförande borde bearbetas mer,
information måste ut till gräsrötterna och eftersom situationen är som den

är det viktigt att vi får en styrelse som vi är nöjda med och litar på.
Viktigast av allt är att det gör ett bra jobb och kan bredda seglingen!
Vår nya styrelse måste spegla utövarnas värderingar!
Victoria Says:
April 4th, 2008 at 0:26

Jag har nu så mycket information att vi kan sluta

diskutera detta, valberedningens förslag kommer att stöttas av en
majoritet av Sveriges distrikt och klassförbund. Stockholms
Seglarförbund står ensamma kvar med sin kandidat.På söndag har vi
äntligen en styrelse som är representativ för svensk segling!
Hipp, hipp, hurra!
Hans Says:
April 4th, 2008 at 9:13

Victoria!Gött att höra att du har koll.

På söndag blir segelsporten en folksport/öppen för alla.
Över 100 år med blå kavaj och skärmmössa är över.
Till er som är oroliga för detta ber jag er bara titta tillbaka på när tennis,
alpin skidåkning och golf blev folkliga. Visst blev det mycket bättre. Plötsligt
kom också sponsorerna och visst blev det mycket roligare för fler och
framför allt mycket sportsligare.
Sverige fick som bekannt också ett antal nya världsstjärnor i rasande fart.
Lycka till till de nya. Stort tack till valberedningen.
Bästa seglarhälsningar
Hans
PS Skulle inte bli förvånad om den första sponsormiljonen till det nya
kommer redan nästa vecka. Jag har hört ett ganska säkert rykte på stan.
DS
Bertil Says:
April 4th, 2008 at 9:30

Försök se detta ur ett historiskt perspektiv. När

Svenska Seglarförbundet bildades för drygt 100 år sedan, så var det på
KSSS initiativ. Under de första sextiosjuttio åren var det självklart att
den som valdes till KSSS ordförande också valdes till Seglarförbundets
ordförande, oftast med hjälp av den andra “kungliga” klubbens
inflytande. Om man vill ha en bild av hur KSSScentrerad
Seglarförbundet är/var, så kan man läsa jubileumsskriften, som kom ut
häromåret.
Det som nu händer är en del av en naturlig demokratiseringsprocess.
Som västkustseglare och övertygad demokrat är jag mycket förvånad
över att nomineringsfrågor diskuteras under punkten övriga frågor och
att det inte framgick av kallelsen till styrelsemötet att dessa frågor var
på dagordningen. Är dessa uppgifter verkligen riktiga?
Undrar
Bertil Engdahl
Putte Quick Says:
April 4th, 2008 at 10:28

Mycket snack i en liten verkstad.Bertil har en sund

fråga om hur demokratin efterlevs. Är det så det går till på denna nivån, så
vill jag inte ta del av detta.
Och vilken klubb SSF’s ordförande tillhör är ju totalt ointressant för den
enskilde medlemmen.
En valberedning är skyldig att ta emot andra nomineringar, än de själva

föreslagna. Det är ju själva uppdraget. Klarar dom inte det, så skall dom
sluta ändå.
Good riddence.
Ställ upp grinkorvarna mot väggen. Skjut dom med kulor gjorda av sin
egen skit.
Ingemar Says:
April 4th, 2008 at 11:12

Det är sant att det inte framgick i kallelsen att

man skulle fatta beslut. Kontrollera gärna med någon av
styrelsemedlemmarna eller ring till Pia på VKSF:s kansli som kan ge dig
en kopia på handlingarna. Tror även att bloggmaster som sitter med i
VKSF:s styrelse kan bekräfta!Var och en får skämmas för sina beslut!
Anders Gunnarsson Says:
April 4th, 2008 at 12:06

Bertil du är en pärla! Tänk om fler var som du. Jag

förstår inte varför ni hackar på Martin, han verkar ju vara den enda
som bär fram saklig information. Dessutom verkar ju han stödja den
demokratiska processen hos seglarförbundet. Det är väl Björkman och
hans gäng som borde ses som de stora bovarna. Vad har de gjort för
någon nytta?
Doris Says:
April 4th, 2008 at 15:09

Jag tror att Putte inte riktigt satt sig in i frågan.

Det är väl inte så att valberedningen hos seglarförbundet hindrat några
nomineringar. De har säkert fått en massa nomineringar tror jag. Men
de måste väl till slut bestämma sig för hur de anser att en styrelse skall
se ut. Då hamnar ju en del utanför, som t.ex Dan Björkman och Calle
Piehl. Har själv suttit i valberedningar och det var inte lätt, oftast vill
man ju veta vad varje person står för och hur de kan tänkas jobba,
vilka frågor som är viktiga. En anställningsintervju helt enkelt. Jag tror
att man kan hitta vilka som nominerats på seglarförbundets hemsida.
Härligt skrivet av Bertil. Griniga gubbar som har svårt att se en kvinna
vid rodret, som dessutom inte kommer från någon av de där kungliga
snobbklubbarna är precix vad vi
behöver!____________/).____________/)___________Dooooooooooris
sails 4ever!
p.s den var go den Ingemar. ”Var och en får skämmas för sina beslut!”
Victoria Says:
April 4th, 2008 at 15:12

Berätta mer Arne, du sitter ju med i styrelsen, vad

hände på telefonmötet i går!
Svante Says:
April 4th, 2008 at 16:06

En styrelse arbetar på mandat av medlemmarna.

Är inte medlemmarna nöjda med vilka som fått mandat och dess arbete
så är den demokratiska ordningen att välja andra till styrelsen nästa
gång. Så funkar det. Under tiden behöver en styrelse lugn och ro för att
kunna arbeta effektivt. Sen kan ju inte alla få sin vilja fram. I en
demokrati är det majoriteten som styr. Så är det.
Blogga lugnt !
Öresund Regatta, Anders Says:
April 4th, 2008 at 20:19

Gör det enkelt.

Har en segelbåt motor – svar nej – KAK är ingen merit >Lena Engström
> Calle Piehl > Wastebaske

Marig Says:
April 4th, 2008 at 21:26

Har följt debatten vad gäller val av styrelse samt

ny ordförande till SSF.
Det som spontant oroar mig såsom arbetande inom VKSFs härad, är det
faktum att det verkar som om man beslutar sina ställningstagande
innan alla kort finns på bordet, d.v.s. man nominerar sina egna
kandidater i November månad och tar inte sedan ny ställning när
samtliga nomineringar finns redovisade.
Det är helt OK om man sedan kommer fram till att det är de
ursprungliga egna förslagen som skall gälla för VKSF på seglardagen,
men detta beslut skall ju då i demokratins namn tas på ett
styrelsemöte och protokollföras i VKSF, efter det att alla nomineringar
är redovisade. Kanske har jag missuppfattat gången på detta ärende i
VKSF, och det hoppas jag verkligen, annars ser det väldigt illa ut.
För övrigt tycker jag, som så många andra i denna tråd att det är dags
för ett paradigm skifte inom seglingen som sport. Vi behöver göra
seglingen ännu mer tillgänglig för alla och jag vet att det arbetas hårt
ute i klubbarna på att tvätta bort förlegade stämplar som, snobbsport,
rikemanssport o.s.v.
Vi är på god väg att nå dit, så låt oss ta ett steg till och få en kvinnlig
ordförande och en med bred kunskap om och anknytning till arbetet
ute i landsortsklubbarna, som man säger i huvudstaden.
Kontakter med storkapital och företag i all ära, men det är inte
mecenats verksamhet vi vill ha, utan sponsring som är attraktiv för
företagen och baserad utifrån ett folkligt och medialt intresse för
sporten och därav följande exponeringspotential.
Jag är övertygad om att de nominerade, båda är dugliga personer, men
tror att valet av ordförande i SSF inte endast är en fråga om duglighet,
utan också en symbolfråga och en fråga om vilka signaler man ger ut i
samhället i övrigt.
Svante Says:
April 4th, 2008 at 22:44

Är lite förvånad över den förenkling och till delar

förvanskning av verkligheten som skymtar i vissa inlägg då man förvandlar
ordförande valet till en fråga som i ett huj skall lösa eller ska vi säga
förändra dom förutsättningar seglingen av naturen är hänvisad till. Med
den eller den ordf då ska det minsann bli som i tennis o alpint. Folkligt,
sportigt och med sponsorsmiljonerna i kö. Arenan för segling är och förblir
vattnet, stora avstånd (visst finns undantag med Marstrand), krävande
mediateknik och i tillägg är segling en materialsport av dimension. Det kan
ingen ordförande i världen ändra på.
Nej, den som är med lämpad och duglig blive hövding.
Hans Says:
April 5th, 2008 at 8:11

Marig du har träffat mitt i prick. Det är ny väg vi

väljer och inte bara personer.Inte fick vi väl höra något om Dan
Björkmans eller gamla styrelsens beslut om att stödja Calle Pihl till varje
pris ( och detta t.o.m. oavsett om det skulle dyka upp nya bättre namn)
på VKSF årsmöte i november.
Om jag förstått saken rätt är det väl t.o.m. den gamla styrelsen som fattat
beslutet om att nominera Caller Piehl.
Detta blir bara värre och värre. Inte kan väl ett styrelsemötes beslut av
gamla styrelsen vara gällande för hur nya styrelsen ska rösta året efter.
Nu får det var slut på tokigheterna, finns det ingen som kan slå näven i
bordet eller lyfta ut den där Björkman. Låt i varje fall VKSF styrelsen

rösta i morgon inte Björkman privat.
Nyfiken Says:
April 5th, 2008 at 8:43

Är det någon som vet var GKSS står?Enligt ganska

säkra uppgifter finns det inga styrelsebeslut av GKSS på att stödja Calle
Piehl.
Finns det andra vägar och/eller andra maktfaktorer/personer som påverkar
i bagrunden?
Vad är det som sker?
Nyfiken Says:
April 5th, 2008 at 10:20

lägg till ett k i ba grunden 2 :a raden nerifrån tack.

Per Says:
April 5th, 2008 at 14:41

Svante!Vi väljer mellan ordförande från kunglig klubb

eller vanlig klubb
Äldre gentleman eller 45årig affärskvinna
RYacht eller skiff
Bevara det gamla eller se in i framtiden
Hans Says:
April 5th, 2008 at 16:04

Dax för maktskifte!Vi får väl bara hoppas att allt

går vägen i morgon.
102 år med de kungliga klubbarna vid makten behöver nog en liten paus.
Jag kan förstå att vissa är nervösa, men det går inte att stoppa
utvecklingen. Bara fördröja den.
Det känns som om 102 år är fullt tillräcklig väntan.
Peter Söderberg Says:
April 5th, 2008 at 22:04

SSF:s valberedningEn valberedning har ett ansvar, att

försöka tillvara ta medlemmar intressen, att se till det övergripande, och
definitivt inte till sin egen sak. (…) En valberddninga måste bestå av
oberoende personer som kan se till en förenings/klubbs/företags bästa.
Det känns just nu som om valberedningen enbart gått efter sina egna
intressen och inte efter Svergiges Seglarares bästa. Våra svenska seglar,
oavsett kvalitet, måste ha en ett förbund som ser övergripande på segling
– ett förbund som inte ser till sin egen sak.
(…)
Jag har inge problem med Optimistjollen, men som en del av er har läst, så
vill jag gärna ifrågasätta den klassen som modern och nutidsorienterad båt.
Jag har ifrågasatt bl.a. dess säkerhet.
Nåväl, SSF är för oss alla en väldigt viktig organisation. Precis som “The
Royal Ancient Club” o.s.v. inom golfen.
Jag tycker det är hög tid att SSF “sätter ned foten” och meddelar var man
står. Framförallt att inte särintressen i form av Optimistjolleförsäljare skall
få alltför stortutrymme i debatten.
Jag vill ha ett förbund som jag kan lita på. Där regler fastställs och kanske

också till slut ser till att klubbar antingen får välja att vara med eller helt
enkelt uteslutas.
Det kan låta hårt, men nu vill jag ha ordning inoms seglarsverige.
Reflektion om betydesle av duktiga personer.
När jag blev ordf. i SS Kaparen, började jag att iordningsställa klubbens
egendom. Därefter fick jag förmånen att träffa Dan Björkman. Senare blev
han invald i SS kaparen styrelse och har vandrat från
Kappseglingsordförande till vice. ordf. i SS Kaparen.
Utan Dan hade SS Kaparen aldrig varit en så framgångsrik som klubben är
idag.
Dan Björkman har ett engagemang som inte ser till sitt, utan som ser till
helheten. Vi är alla imponerade över Dans engagemang och anser att Dan
bore axla mantels som ordf. i SSF. Samtidigt kommer vi naturligtvis inte
att rösta på honom, eftersom vi är rädda att bli av med Dan.
Det kan låta som en kärleksförklaring till Dan, men utan honom hade SS
Kaparen fortfarande varit på Optimistnivå. Istället har Dan etablerat
Gottskär Race Week, ett återkommande seglingsarrangem,ang med i år
två VM, ett EM, ett SM och även ett RM.
Dans engagemang när det gäller segling är helt “outstanding”
Se nu vad SS Kaparen presterat. Bland världens bästa Ejolleseglare finns 4
st Kapare!!!
Dan Björkman, helt enkelt fantastisk, vi gillar dig och vill ha dig kvar i vår
klubb.
Bästa hälsningar
SS KAPAREN
Peter Söderberg
/ordf. SSKA/
Svante Says:
April 5th, 2008 at 23:04

Per o Hans: Verkligheten är inte så svart eller vit

som ni framställer det !
Vad SSF behöver är en kraft som kan förena tradition och nytänkande,
ta med sig historien in i nutiden och forma framtiden. Må bäst lämpade
leda förbundet.
April 6th, 2008 at 0:14

Med anledning av tidigare “kärleksförklaring”

presterad av ordföranden för segelsällskapet Kaparen, önskar jag bara
tillrättalägga ett av påståendena.
Att SS Kaparen har, inte fyra, utan 56 av världens för tillfället bästa E
jolle seglare som tävlar för klubben, är på intet sätt Dan Björkmans
förtjänst, utan helt och hållet en annans mans verk. Vem denne man
är vet alla som sysslar med seglingsport och i synnerhet Ejolle segling,
Mr Gerhard Carlson. Att Kaparen har så framgångsrika seglare i klassen
är bara att gratulera, men äran för detta skall tillskrivas rätt person. Det
är trevligt att se att klubben nu lyfter fram dessa ungdomar som ett
bevis för dess förträfflighet, trots att Kaparen på senare år knappast har
prioriterat denna verksamhet. Vad Dan Björkman, som möjligen ligger
bakom Kaparens internationella satsningar har med Ejolle seglingen
inom klubben att göra är för mig en fullständig gåta, det är väl snarare
trots fokus på EM och VM arrangemang som Klubben lyckats få fram
dessa lovande seglare.
Att av Kaparen nominerade Dan Björkman har många förtjänster skall

inte ifrågasättas, men i detta fall sköt allt Herr Söderberg över målet.

Gilla
Bli den första att gilla det här.

Det här inlägget postades april 9, 2008 klockan 4:49 e m och ligger under
Okategoriserade . Du kan följa svar till detta inlägg via RSS 2.0flödet. Du
kan lämna ett svar eller trackback från din egen webbplats.

7 svar till “Tråden som ”försvann”, men
hittades igen…”
o skriver:
april 10, 2008 den 5:01 f m

Lysande!
Svara

!!!!!!!!!!? skriver:
april 10, 2008 den 6:17 e m

som sista kommentaren påvisar har kaparen idag snarare 56 av
sverige/ världens bästa ejolle seglare. Att det på något som helst vis
skulle vara Dan Björkmans förtjänst är ett så fruktansvärt patetiskt
påstående att det knappt är värt att kommentera…
Svara

Golfer skriver:
april 11, 2008 den 8:40 f m

R&A är en privat golfklubb för herrar!
Inte för vem som helst – bara 2400 medlemmar från hela världen!
Det är Peter Söderbergs förebild, självklart skall inte vem som helst få
vara med, är man av fel sort eller har en annan åsikt skall man uteslutas!
Peter Söderberg inser inte heller att de Ejolleseglare manhar idag även
var de mest framgångsrika i optimist! Och Dan Björkman har väl aldrig
gjort något för att befrämja optimisklassen! Skulle snarare skriva att man
har ett handfull duktiga Ejolleseglare trots Dan Björkman.
Grattis SS Kaparen – ni har den ordförande ni förtjänar!
Svara

Suck ! skriver:
april 11, 2008 den 5:58 e m

Vem är det som står för den har sidan, av någon anledning fick jag för
mig att det är Arne K. Han kan ju inte ha vad som helst på sin sida på
grund av annonserna och av det själet så har han plockat bort inlägg
tidigare.
Nu finns det ju en å anna som tror att ovanstående var första inlägget
som rök från regatta men så var det ju inte.
Suck !
Svara

Suck ! skriver:
april 11, 2008 den 6:01 e m

Om man nu tycker att ovanstående är viktigt att folk får läsa så blir jag
lite fundersam på varför kommentarerna ska behöva vänta på
moderering.

Tydligen någon med kontrollbehov på samma sätt som Arne har, eller
ska man rent av gissa på Arne !?!
Suck !
Svara

Rutgersfru skriver:
april 11, 2008 den 11:17 e m

Oj, då förstår jag varför juniorsegling.se är helt annonsbefriad!
Svara

Seglaränkan skriver:
april 12, 2008 den 4:47 e m

O jösses… är det underligt att jag ”älskar” dessa flytande badbaljor..?
Svara

Kommentera
Skriv din kommentar här...
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