Namnbyte till Djurgården segling

Bakgrund
På årsmötet 2017 beslutades att styrelsen skulle undersöka frågan om
namnbyte till Djurgården segling:

Aktiviteter
• Anders Edblad har haft kontakt med Djurgårdsalliansens VD, Pelle
Kotschak för att förstå mer vad det innebär. I juni 2017 presenterades
S606K’s verksamhet för Djurgårdsalliansens styrelse.
• Djurgårdens IF ombildades 1991 till en alliansförening och består idag
av 20 ekonomiskt fristående föreningar. De har som mål att rymma
flera idrotter under alliansen därav DIFs intresse för oss
• I juni 2017 fick vi besked att vi var välkomna. I och med att vi var inne
i en hektisk seglingsperiod kom vi överens om att invänta ordinarie
årsmöte

Vad vi förbinder oss till
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I princip som idag + att
skicka in ekonomisk
rapport till Djurgården

Skall följa DIF’s stadgar
Skall stödja DIF’s värdegrund
Skall följa regler för ekonomistyrning
Ska ingå och följa avtal om DIF’s namn och varumärke
Ska betala en avgift på 5000 kr till alliansen
Har rätt att delta på sammankomster
Har rätt till information om DIF’s angelägenheter

Beskriver hur vi får använda
varumärket

Vi kan bli uteslutna om vi inte sköter ovanstående, vi kan gå ur om vi så önskar.
Styrelsen i S606K har fullt beslutsmandat och så länge ovanstående uppfylls så
kan vi inte bli uteslutna

Styrelsen
• Styrelsen är inte överens om ett ev. namnbyte utan hänvisar frågan till
medlemmarna

Min (Anders Edblad) personliga åsikter
1. Jag tycker att det vore positivt koppla ihop oss med ett av Sveriges mest
kända varumärken. Vi fortsätter på så vis att förnya seglar Sverige. Vårt
namn kan t.ex. vara Djurgården Segling
2. Våra medlemmar seglar idag mycket mer än bara 606 (Allsvenskan, ICE
Cup, Mästarnas mästare, Starbåt, Gotland Runt). Ett namn som
framförallt knyter oss till sporten segling känns modernare. Vår bas
kommer dock fortsatt att vara vår tisdagscup som seglas i 606!
3. Ett modernare namn och ett känt varumärke kommer att leda till fler
medlemmar och förhoppningsvis till både fler/nya 606 seglare och
juniorer i klubben i framtiden
4. Våra hemmavatten ligger geografiskt vid Norra Djurgården. Vi har en
naturlig koppling till namnet

DJURGÅRDEN SEGLING

