Sveriges Segelfartygsförbunds verksamhetsplan 2018

Öka allmänhetens intresse och förståelse för Sveriges seglande
kulturarv. Vi vill synas tydligare för fler!


Medlemmar och medlemsfartyg måste synas tydligare för allmänheten,
myndigheter, politiker m.fl. Genom att synas så visar vi behovet för att behålla
Sveriges seglande kulturarv. Använda sig av hemsida för kommunikation och
transparens.



Fortsätta och utöka våra kontakter med politiker, myndigheter och andra
organisationer i arbetet med att bevara och värna vårt seglande kulturarv. Ett
sätt är att öka och utveckla fartygsstödet.



När så är lämpligt, samverka med andra organisationer för kulturfartyg och
kustkultur.
o Fortsätta arbetet inom Transporthistoriskt Nätverket. SSF deltog även under
Almdalsveckan 2017 och såg detta som lyckat.

o Fortsätta arbete och utveckla SSF:s engagemang inom European Maritime
Heritage (EMH).
o Utöka samarbete med våra skandinaviska motsvarigheter genom deltagande
föreningar är i dagsläget Träskibssammenslutningen (Danmark), Norsk
Forening for Fartøyvern (Norge).


Marknadsföra föreningens och våra medlemmars verksamhet.
o Genom att öka SSF:s medlemsantal.
o

Genom att visa upp SSF:s verksamhet vid regattor, mässor, festivaler

och vid övriga publika arrangemang. I detta arbete ingår bland annat att
få igång SSF:s digitala Fördevind, och aktualisera SSF:s hemsida, att få
våra medlemsfartyg att alltid föra SSF:s nya standert. Allt för att bli
synliga och i detta arbete behövs medlemmarnas support och
engagemang.

o Genom utveckla vår nya digitala Fördevind och hemsida.

Verka för en adekvat säkerhetsnivå!


SSF ska hålla en löpande dialog med Transportstyrelsen om regelverk gällande
behörigheter och andra säkerhetskrav.



SSF ska stå som remissinstans för medlemsfartygen i dessa frågor.



SSF ska besvara remisser från övriga myndigheter och på eget initiativ yttra sig i
frågor av vikt för segelfartygsverksamheten.

Allmänt


Styrelsens arbetssätt, funktioner och sammansättning skall kontinuerligt ses över
för att effektivisera arbetet.



Arbeta för Beckholmens utveckling mot ett framtida fartygsvärnscenter, i
samarbete med Beckholmens Dockförening och Kungliga Djurgårdsförvaltningen.
Arbeta för att se om detta arbete går att utveckla i andra delar av vårt land.
Inventera vilket stöd som kan ges och vad som efterfrågas från andra potentiella
fartygsvärnscenter i landet.



Skriva nytt underavtal med Beckholmens Dockförening där sambandet mellan SSF
och BDF blir tydligare. SSF vill att det skall vara tydligare att BDF är en av SSF:s sex
sektioner med allt vad det innebär.

