Protokoll fört vid årsmöte med Värmlands – och Västergötlands Seglarförbund
i Kristinehamn 2006-11-11
Närvarande:
Med fullmakt: Morgan Svensson och Trond Reimers KDSS, Olle Eresund KKF
Freddie Langenback och Henrik Pettersson SSÅV, Anders
Birgersson CRSS, Tor Jansson och Kenneth Hemberg HJSS,
Dan Hjalmarsson och Sven-Olof Söder MSK, Tommy Feldth och
Lars-Gunnar Carlsson VÄSS, Lars –Erik Gustafsson CSS,
Lars Appelberg SSWL, Leif Dahlberg UKSS, Per-Ola Lidar SjöSS.
Ur interimsstyrelsen: Sven Sjöö, Lars Niklasson, Per Söderström, Morgan Svensson,
Josef Jura, Karl-Åke Ragnarsson, Ingemar Johansson.
Övriga:

Lars Berglund Stenungsund,
Sune Strömberg och Per –Olof Jörnmark Revisorer.
Hans-Åke Fryklund och Lotta Nordström SSF

Representanter från förbundssällskap inkl ovanstående sammanlagt 32 personer.
§1

Mötets öppnande
Ordf Interimsstyrelsen Sven Sjöö hälsade välkommen till förbundets första
årsmöte. Speciellt välkomnades Lars Berglund Stenungsund samt SSF ordf
Hans-Åke Fryklund och tjf VD SSF Lotta Nordström.
Återkopplade till förmiddagens avslutande årsmöten samt uppvaktningar och
information som genomförts samt öppnade årsmötet.

§2

Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd.
Närvarande enligt ovan samt beslutades att justering av röstetal vidtages, enligt
SSF utfärdad röstlängd, om röstning blir aktuell.
Bilaga 1

§3

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes

Bilaga 2

§4

Årsmötet konstaterades varit behörigen utlyst

§5

Till ordförande för årsmötet valdes Lars Berglund Stenungsund

§6

Till sekreterare för årsmötet valdes Ingemar Johansson

§7

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Kent Fredén
och Tor Jansson Hjo

§8

Nytt distriktsseglarförbund - konstaterande.
Efter enklare frågeställningar och positiv dialog konstaterades att båda
förbunden vid avslutande årsmöten beslutat att konfirmera beslutet från extra
årsmöte 2006-03-25 § 8 b) och c) och att samtliga tillgångar skall överföras till
det nya distriktet. Verksamhetsåret börjat 2006-09-01 samt beslutades att
Värmland- Västergötlands Seglarförbund officiella datum är 2006-11-11 för
förbundets bildande.
Bilaga 3

§9

Val av ordförande VVSF , tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år.
Beslutades välja Sven Sjöö Säffle / SVS

§ 10

Val av åtta övriga ledamöter.
Beslutades välja följande för en tid av 1 år:
Per Söderström Vänersborg / VÄSS
Lars Niklasson Vänersborg /VÄSS
Lars Carlsson Hammarö / KKF
Lars-Erik Gustavsson Karlsborg /CSS
Beslutades välja följande för en tid av 2 år:
Karl-Åke Ragnarsson Ulricehamn / UKSS
Josef Jura Grums / SVS
Morgan Svensson Karlstad /KDSS
Ingemar Johansson Vänersborg / SSWL

.
§ 11

Val av en revisor jämte en personlig suppleant för en tid av 1 år.
Beslutades välja Sune Strömberg Lidköping /SSWL
med Anders Moberg Hova / STBK som personlig suppleant.

§ 12

Val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen
för en tid av 1 år.
Beslutades välja Mikael Norrman Vänersborg /VÄSS till ordförande
samt ledamöterna Marianne Ståhlheim Skoghall / SHBS,
Arne Jörgensen Tibro /HJSS, Harald Gradén Mariestad /MSK,
Trond Reimers Karlstad /KDSS.

§ 13

Val av ombud och erforderliga suppleanter till Seglardagen.
Beslutades att styrelsen utser representanter till ” Seglardagen”.

§ 14

Val av ombud och erforderliga suppleanter till respektive idrottsförbunds
årsmöten.
Beslutades att styrelsen utser representanter till dessa årsmöten.

§ 15

Behandling av förslag till VVSF.s verksamhetsplan samt fastställa
årsavgift och årsbudget.
a) Mål 2006—2007.
Beslutades enligt styrelsens förslag
b) Fastställa årsavgift 2007.
Beslutades bifalla styrelsens förslag enligt bilaga 5
( 12:- resp 24:- )
Fastställa årsbudget 2006-09-01—2007-08-31
Beslutades enligt styrelsens förslag enligt bilaga 5

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 5

§ 16

Behandling av styrelsens förslag
a) Fastställa kursplan.
Beslutades arbeta efter föreslagen kursplan.

Bilaga 6

b) Fastställa licenskrav för sanktionerad tävling.
Beslutades enligt styrelsens förslag

Bilaga 7

c) Statuter för årets ”Ledare”
Beslutades enligt styrelsens förslag med justering av följande:
Ansökan senast 30 september.

Bilaga 8

d) Statuter för årets ”Seglare”
Beslutades enligt styrelsens förslag med justering av följande:
Ansökan senast 30 september.
Priset bestäms av styrelsen samt skall pokal av mässing med texten
”Årets Seglare i Värmland - Västergötlands Seglarförbund” utdelas. Bilaga 9
e) Fastställa plan för ungdomsverksamheten
Beslutades enligt styrelsens förslag

§ 17

Bilaga 10

Fastställa tävlingssanktioner inkl
Bestämmelser för Vänerpokalen och Venerserien.
Beslutades att inkomna tävlingsansökningar kan sanktioneras.
Konstaterades att Laser utgår ur serien i Vänerpokalen enl bilaga. Bilaga 11
Ang Venerserien fanns diverse frågor och inlägg:
Lars –Erik Gustavsson CSS föreslog att en besättning från kappseglingar i
Vättern skulle få ett ”Wildcard” för deltagande i Cuptävlingen!
Beslutades att styrelsen utarbetar bestämmelserna enligt förslaget från CSS.
Bestämmelserna kommer att omarbetas i enlighet med detta innan utskick.

§ 18

Årsmötets avslutande.
Lars Berglund tackade närvarande för stort och grannlaga deltagande samt
önskade det nya förbundet välgång och lycka till i sitt kommande arbete samt
överlämnade klubban till Sven Sjöö.
Sven Sjöö tackade för förtroendet att leda distriktet under kommande
verksamhetsår samt framförde ett stort tack till Lars Berglund för samarbetet i
arbetsgruppen för distriktsfrågan samt ledningen av detta årsmöte och
överlämnades en blomma.
SSF ordförande Hans-Åke Fryklund tackade för inbjudan till årsmötet samt
framförde värdet av att fått vara närvarande samt önskade nya förbundet lycka
till och överlämnade SSF standar.
Mötet avslutades.
Vid protokollet

_________________________
Ingemar Johansson

Justeras:

_________________________
Kent Fredén

_____________________
Tor Jansson

