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Yttrande över Kungliga Svenska Segelsällskapets ansökan om stöd till
evenemang
Gotland Runt Offshore Race samt ORC Double Handed World Championship
2022
Förslag till beslut
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.
Bevilja Kungliga Svenska Segelsällskapet en marknadsföringsinsats om 1 000 000
kronor för marknadsföringen av Gotland Runt Offshore Race samt ORC Double
Handed World Championship 2022 och Stockholm.

Ärendet
Kungliga Svenska Segelsällskapet (KSSS) har i en skrivelse till Stockholm Business
Region (SBR) den 4 april 2022 ansökt om ett stöd om 1 000 000 kronor för
marknadsföringen av Gotland Runt Offshore Race samt ORC Double Handed World
Championship den 30 juni – 3 juli 2022 (bilaga 1).
I enlighet med beslut av styrelsen för Stockholm Business Region (dnr 1.1.3-188/2019)
kan SBR överväga att ekonomiskt engagera sig i evenemang under förutsättning att
följande kriterier är uppfyllda; Evenemanget ökar kännedomen om Stockholm i världen
och befäster den bild av Stockholm som staden vill visa upp. Evenemanget ökar antalet
besökare till Stockholm och har en hög internationell status. Evenemanget är långsiktigt
utvecklingsbart och öppet för alla besökare och inkluderar alla delar av samhället oavsett
etnisk tillhörighet, kön eller religion. Evenemanget tangerar kärnvärdena; - Stockholms
unika, naturliga förutsättningar med vattnet, ljuset/mörkret och miljön, - Stockholm som
smart och innovativ stad med ledande spetskompetens inom IT, life science och
miljöteknik, - Stockholms rika kulturliv som är tillgängligt för alla, - Stockholms
satsningar på idrott och fysisk aktivitet som är tillgänglig för alla och som stimulerar till
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ytterligare rörelse. Evenemanget är ekonomiskt motiverat på kort och lång sikt och
upplevs som positivt för och av stockholmarna.
Vidare ställs följande krav på en arrangör som ansöker om en marknadsföringsinsats.







En realistisk budget ska ligga till grund för evenemanget och bifogas ansökan
En plan för hur varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia kommer att
exponeras i förbindelse med evenemanget ska bifogas ansökan.
En redogörelse över hur arbetet med miljöfrågor ser ut i förbindelse med
evenemanget ska bifogas ansökan.
En redogörelse för hur arbetet med jämställdhetsfrågor ser ut i förbindelse med
evenemanget ska bifogas ansökan.
En redogörelse för hur arbetet med tillgänglighetsfrågor, ur ett
funktionshinderperspektiv, ser ut i förbindelse med evenemanget ska bifogas
ansökan.
Aktuella uppgifter från Skatteverket innefattande bl.a. uppgift om F-skatt,
mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och eventuella restförda skulder avseende
skatter och avgifter hos Kronofogden (SKV 4820), ska bifogas ansökan för en
seriositetskontroll.

I det fall en arrangör inte inkommer med redogörelser avseende de krav som SBR ställer
eller om seriositetskontrollen (SKV4820) visar på något avvikande ska SBR betrakta
ansökan som icke fullständig och inte handlägga ärendet.
Efter en beviljad ansökan ska SBRs villkor för marknadsföringsinsats i evenemang
skriftligen bekräftas av arrangören. SBRs rutin är att inte betala någon faktura innan
arrangören skriftligen bekräftat SBRs villkor. Arrangören ska fakturera SBR beslutad
marknadsföringsinsats tidigast 30 dagar före evenemangets genomförande
Arrangören ska samverka och utbyta erfarenheter med SBR i syfte att utveckla
Stockholm som evenemangsstad. Stockholms stad och SBR accepterar inte affischering
på annan än därtill avsedd plats.
Efter genomfört evenemang ska följande slutredovisning skickas till SBR.
 En ekonomisk slutredovisning av evenemanget.
 Antalet besökare på evenemanget.
 Antalet internationellt ackrediterad media på evenemanget.
 Antalet internationella TV kanaler som sänt från evenemanget.
SBR tillämpar rutinen att inte handlägga ett nytt ärende från en arrangör innan
arrangören skickat efterfrågad slutredovisning från ett tidigare beslutat evenemang.
KSSS har sedan 1937 årligen anordnat en kappsegling runt Gotland mest känd som
Gotland Runt. Kappseglingen är nu världens största årligen återkommande
havskappsegling och de senaste elva åren har seglingen startat från Stockholm. Under
2020 ställdes Gotland Runt in med anledning av dåvarande pandemi och 2021
genomfördes själva tävling med knappt 200 deltagande båtar, dock utan publik.
2022 års upplaga av Gotland Runt kommer arrangeras den 30 juni - 3 juli. I nuläget är
över 290 båtar från 16 nationer anmälda. I år kommer även ett officiellt
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världsmästerskap att arrangeras, som en del av huvudtävlingen, ”ORC Double Handed
Worlds” där över 90 båtar är anmälda till detta första officiella världsmästerskap i
double handed.
Evenemanget bidrar på ett positivt sätt till att öka kännedomen om Stockholm
internationellt och befästa bilden av Stockholm som internationell evenemangsstad.
Evenemanget håller en hög internationell status genom att det är världens största årligen
återkommande havskappsegling. I år arrangerar KSSS dessutom ORC Double Handed
Worlds vilket ytterligare kommer stärka den internationella uppmärksamheten.
Evenemanget bidrar till att öka antalet besökare till Stockholm och är tillgängligt för alla
oavsett kön, eventuell funktionsnedsättning, ålder, ekonomiskt eller etnisk bakgrund etc.
2019 räknade arrangören in närmare 160 000 besökare på evenemangsområdet. I år är
fokus för arrangören att genomföra evenemanget med publik igen efter två års uppehåll.
Via bred marknadsföring i flera kanaler ska såväl stockholmare som besökare hälsas
välkomna.
Evenemanget är långsiktigt utvecklingsbart, arrangeras årligen och har under lång tid
bidragit på ett positivt sätt till att utveckla Stockholm till glädje för såväl stockholmare
som besökare. Vidare tangeras kärnvärdet, Stockholms unika, naturliga förutsättningar
med en tydlig koppling till vattnet, ljuset/mörkret, miljön och med Stockholms maritima
profil.
Av arrangörens redogörelse av miljö- och hållbarhetsarbetet framgår att man fortsätter
utveckla sitt hållbarhetsarbete med tydlig miljöprofil i samarbete med evenemanget
partners m.fl. Under samlingsbegreppet ”Stockholm Ocean Hub” kommer flera projekt
att genomföras med fokus på återvinning, miljösmarta logistiklösningar mm. Under
evenemanget kommer också flera innovationer och produkter att visas upp, inte minst
kopplat till fossilfria transport och energilösningar.
Alla processer kopplade till tävlingen Gotland Runt och evenemangsområdet kommer
kontinuerligt att ses över och ifrågasättas utifrån miljömässiga och hållbara
konsekvenser på ett aktivt och medvetet sätt. Utöver fokusområden för Gotland Runt
strävar KSSS efter att det hållbara arbetet är långsiktigt och har sitt fokus i miljöfrågor,
som i förlängningen även har ekonomiska och sociala implikationer. Även vikten av en
hållbar organisation inkluderas.
Av KSSS jämställdhetsplan framgår bland annat att segling är även en idrott som är
tillgänglig för alla oavsett bakgrund, funktionsnedsättning, religion m.m. och kan utövas
av alla på olika nivåer från fritidssegling till elitsegling. De övergripande
jämställdhetsmålen för KSSS verksamhet inklusive Gotland Runt är; Jämnare
könsfördelning på representativa och i beslutande positioner, öka andelen kvinnliga
ledare och tränare i ungdomsgrupper upp till elitnivå, öka andelen kvinnliga funktionärer
och domare, aktivt arbeta för att öka kompetensen i jämställdhet bland föreningens
kanslipersonal, medlemmar, tränare, funktionärer samt styrelse, öka andelen aktiva
kvinnliga kappseglare inom alla åldrar och Säkerställa en jämnare könsfördelning bland
kappseglande deltagare, i utbildningsprogram och för våra elitseglare.
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Avseende redogörelsen för tillgänglighetsfrågor ur ett funktionshinderperspektiv
framgår att evenemanget är tillgänglighetsanpassat genom; anpassade toaletter och
hygienområden i Race Village och för deltagande seglare, anpassade ramper och
skyltning, landgångar med handledare till bryggor och plattformar på vattnet,
tillgänglighetsanpassade ”prova på” aktiviteter på land och på vattnet, möjlighet att få
tillgång till information på anpassade språk och plattformar, i övrigt är området
lättillgängligt och öppet för alla och möjlighet att anpassa transporter och besök efter
specifika behov. Vidare verkar den ideella stiftelsen Skota Hem på KSSS klubbområde
som varje år utbildar 1 000 barn med funktionsnedsättning.
SBR anser att 1 000 000 kronor är en rimlig marknadsföringsinsats mot bakgrund av hur
väl evenemanget uppfyller stadens kriterier och den internationella marknadsföringen
som staden erhåller genom evenemanget och anser sammantaget att ett ekonomiskt
engagemang är motiverat på såväl kort som lång sikt. Beloppsnivån är att betrakta som
ett extraordinärt stöd för 2022 och kopplat till återstart av evenemanget och Stockholm
efter pandemin.
SBR kan konstatera att KSSS ansökan om stöd ligger i linje med de kriterier som staden
tagit fram och föreslår därför styrelsen att bevilja KSSS en marknadsföringsinsats om
1 000 000 kronor för Gotland Runt Offshore Race samt ORC Double Handed World
Championship och Stockholm.
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1. KSSS ansökan om stöd.
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