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Funktionens ansvar och omfattning 
 
Funktionen ansvarar för all seglingsverksamhet för barn och ungdomar med 
funktionshinder. Verksamheten omfattar arrangemang av seglarskolans läger under 
sommaren, kvällsträningar under höst och vår, vinterträffar samt deltagande i tävlingar. 
Funktionen har ansvar för den utrustning som ingår i/tilldelats Accessgruppen. 
 
I samarbete med Jollefunktionen ska planer för hur seglarskolan ska genomföras 
tidsmässigt samt allokering av tränar/ledar-funktionen samordnas. Funktionens primära mål 
är att kunna erbjuda seglingsutbildning samt tillgång av båtar för klubbens medlemmar med 
funktionshinder på en nyttjandenivå. 
 

Funktionens arbete 
 
Funktionen leds av en funktionsansvarig som ingår i StSS styrelse och vars uppgift är att 
leda funktionen och dess möten. Övriga funktionsrepresentanter, såsom Material, Catering, 
Information & Marknad, etc., utses inom funktionen. Funktionens mål är att träffas tre 
gånger om året. Översyn av behov av ledare/tränare, med hänsyn till tillgänglighet, 
succession och utbildning ska kontinuerligt göras. För att kunna tillmötesgå de krav som 
ställs på arbete med personer med funktionshinder ska relevant utbildning erbjudas och om 
möjligt bekostas av funktionen. Ett kalendarium för nästkommande år ska fastställas varje 
höst samt en kontinuerlig uppföljning av tillgängliga fonder/bidrag som kan sökas ska göras. 
Inom funktionen utsedd person ser till att fond/bidragsansökningar sammanställs och 
skickas in i tid. Materialansvarig har huvudansvar för funktionens material men arbetet med 
underhåll kan/bör fördelas mellan delaktiga föräldrar. 
 
Ett långsiktigt arbete ska bedrivas mot att skapa förutsättningar för deltagande barn och 
ungdomar att kunna erbjudas en fortsatt seglingsmöjlighet även in i vuxen ålder. Hålla 
kontakt med andra aktiva klubbar som bedriver segling för funktionshindrade och skapa 
samarbete.  
 

Funktionens resurser och förväntningar från medlemmarna 
 
Funktionsansvarig tillsätts av StSS styrelse. Aktivitets och verksamhetsansvariga rekryteras 
från aktiva ungdomars föräldrar samt om möjligt övriga intresserade. En översyn av 
nödvändig utrustning samt rekommendationer på vad som ytterligare behövs för att 
tillmötesgå funktionsnedsattas deltagande ska bedrivas av funktionsdeltagare samt 
föräldrar. 
 


