Protokoll fört vid möte med interimsstyrelsen för
Värmland -Västergötlands Seglarförbund i Åmål 2006-04-10

Närvarande:
Sven Sjöö , Josef Jura, Jonny Christiansen ,Lars Niklasson,
Karl-Åke Ragnarsson, , Per Söderström, Morgan Svensson,
Lars Carlsson, Ingemar Johansson
Anmält förhinder: Karin Ohlsson

§1

Mötets öppnande
Sven Sjöö hälsade välkommen till det 1.a mötet med interimsstyrelsen samt
förklarade mötet öppnat.
En enkel presentation av deltagarna genomfördes.

§2

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes samt beslutades att event tillägg kunde göras
under mötets gång..
Bilaga 1

§3

Val av sekreterare för mötet.
Till sekreterare för mötet valdes Ingemar Johansson.

§4

Befattningar i styrelsen
Innan befattningar diskuterades gjordes en kortare genomgång av protokoll från
gemensamma extra årsmötet inkl stadgarna.
Beslutades huvudansvariga enligt bilaga
Bilaga 2
Därutöver beslutades att Jonny Christiansson och Morgan Svensson biträder
kölbåtsplanering.
Lars Niklasson, Per Söderström och Karl-Åke Ragnarsson biträder
ungdom/jolle samt att K-Å Ragnarsson bevakar brädsegling.

§5

Fördelning av ansvarsområde /arbetsuppgifter.
Beslutades enligt nedan
a. Bidragsärenden och formalia gentemot resp IF m fl.
Sven Sjöö, Ingemar Johansson

b. Ekonomi, budgetförslag mm
Karin Ohlsson ,underlag lämnas av respektive ansvarsområde.
En sammanställning av nuvarande budgetförslag finns som grund.
Bilaga 3
c. Distriktslogga
Josef Jura, Morgan Svensson

d. Verksamhetsplan, målsättning och möteshandlingar
Sven Sjöö, Ingemar Johansson, underlag lämnas av resp ansvarområde.

e. Hemsida ”distrikts on line”,
Morgan Svensson, Ingemar Johansson ( Infounderlag från VKSF ).
Samtliga i interimsstyrelsen meddelade att deras uppgifter enligt bilaga 2
får anges på nuvarande hemsidor.

f. Utbildningsverksamhet
Ingemar Johansson

g. Tävlingsverksamhet inkl tävlingsbestämmelser och arrangemang
Samtliga enl § 4 som planerar kölbåts- resp jollearrangemang
Konstaterades att representant för kölbåt för södra Vänern skall knytas till
gruppen.

h. Seglingskalendern
Lars Carlsson, Josef Jura

i. Ungdomsverksamhet, arrangemang och träning
Lars Carlsson, Lars Niklasson, Per Söderström, Karl-Åke Ragnarsson.

j. Sailcoach
Beslutades att VVSF utlyser Magnus Heimersson Lysekil till sailcoach med
uppgifter enligt bilaga 7 i extra årsmötesprotokoll.
Konstaterades vidare att vi måste få ekonomisk bäring för denna verksamhet
inför kommande år.

§6

Kanslifrågan.
Konstaterades för- och nackdelar med en kanslifunktion.
Beslutades att arbeta för att inrätta en kanslifunktion fr o m 2006-09-01.
Beslutades att arbeta vidare med personrekrytering och lokalisering.
Beslutades att arvodera Ingemar Johansson 3000:-/ mån ( april, maj, juni och
augusti ) ur gemensam pott avsatt för interimsstyrelsens arbete.

§7

Övriga frågor.
a) Tecknande av firma.
Beslutades att Sven Sjöö och Karin Olsson var för sig får teckna firma för
VVSF för tiden 2006-09-01- 2006-11-30.
b) Information.
Beslutades att bred information om pågående verksamhet skall delges
berörda enheter. ( Hemsidor, seglarnytt, protokoll )
c) Mötestider.
Förslag kommande möten diskuterades.
Beslutades enligt bilaga.
Bilaga 4
Beslutades att utkast och/eller idéer från resp verksamhetsområde skall
redovisas vid nästa möte.
d) Verksamhetsplanering.
Konstaterades att tidigare års planeringsforum bör återkomma.
Beslutades att arbeta mot ett liknande möte den 21 okt i Mariestad.

§8

Avslutning.
Ordf Sven Sjöö tackade för visat intresse och stort engagemang samt tackade
Jonny Christiansson SSÅV för disposition av lokal samt förtäring och avslutade
mötet kl 21 05.

Vid protokollet
_________________________
Ingemar Johansson

Justeras:
_________________________
Sven Sjöö
Ordförande

