Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Värmland - Västergötlands Seglarförbund i Karlstad 2007-02-03
Närvarande:
Sven Sjöö ,Per Söderström, Morgan Svensson, Josef Jura,
Lars –Erik Gustafsson, Ingemar Johansson.
Anmält frånvaro: Lars Carlsson, Lars Niklasson, Karl-Åke Ragnarsson
Adjungerade: Trond Reimers ang LYS-ärenden.
§ 17

Mötets öppnande
Sven Sjöö hälsade välkommen samt förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 18

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes enligt bilaga 1

Bilaga 1

§ 19

Föregående mötets protokoll
Redovisades huvuddragen i resp §.
Justerades och lades till handlingarna.

§ 20

Ekonomi
Lars-Erik Gustavsson redovisade arbetsläget ang ekonomi samt genomförda
kontakter med banker och skattemyndighet.
Konstaterades att ett grannlaga arbete nedlagt samt att ekonomiska frågor är i
takt med övrig verksamhet.
Beslutades ett låta SSF ta in medlemsavgifterna från förbundssällskap.
Konstaterades att VVSF är skattebefriad t o m 2008.
Dagsläget 128 800:Konstaterades att inbetalningar skett som inte går att hänföra till avsändaren
varför betalningspåminnelse skall utsändas till aktuella förbundssällskap för att
få detta uppklarat.
Utfall kontra budget lämnades utan åtgärd.

§ 21

Inkommande och utgående handlingar
Dagsaktuella handlingar enligt daglistan föredrogs
Bilaga 2
Konstaterades att VVSF tillstyrkt motion från SSWL ang klassförbundens
långsiktiga tävlingsplanering samt motion ang försäkringsfrågor.

§ 22

Rapporter
Ungdom:
Konstaterades att Lag-seglingen den 15 sept kommer att genomföras som
LÄGER / TRÄNING . Arrangörsfrågan är under bearbetning.
Skriftlig rapport från L Niklasson förelåg enligt bilaga
Bilaga 3
Konstaterades att Policy /Handlingsplan har lämnats av SHBS och KKF i
anslutning till Föreningsträffar.

§ 22

Rapporter
Tävling:
Fortfarande brister i sanktionsansöken , såväl tid som innehåll.
Konstaterades att kompletterande information i detta ärende skall lämnas till
förbundssällskap.
Konstaterades att Lage Backman KDSS är utsedd proj-ledare för Vänerserien
och Finalen Vänern Cup.
Konstaterades att SSF omorganiserar Tekniska kommittén vilket innebär att
DSF inte längre är delaktiga i LYS-hanteringen.
Beslutades att I Johansson och T Reimers författar en skrivelse till SSF i denna
fråga med koppling till DSF uppdrag att vara SSF förlängda arm. (Kopia till
övriga DSF )
Tävlingskalendern i dagsläget enligt bilaga
Bilaga 4
Utbildning:
Ang kursplanen intet nytt! –Anmälningar börjar komma.
I Johansson lämnade en kortfattad redovisning efter genomförda
Föreningsträffar, har mottagits positivt och samverkan med SISU har givit
många nya kontakter.

§ 23

Seglingskalender
Konstaterades att arbete pågår planenligt samt att målet är att ha den är klar för
utdelning 14 april.

§ 24

Hemsidan
Arbetet med den NYA sidan har sporadiskt avstannat beroende på att Peter
Heinemo flyttat.

§ 25

Förbundsagenda
Reviderad agenda fastställdes samt är detta doc ständigt levande.

Bilaga 5

§ 26

Statuter förbundsstandar.
Liggande utkast justerades enligt bilaga samt beslutades att Förbundssällskap,
SSF , SISU och Idrottsförbund Västergötland och Värmland skall tilldelas
standar snarast vid lämpliga tillfällen.
Bilaga 6
Event jubileumsgåva skall diskuteras nästa möte.

§ 27

Val av ombud till Seglardagen
Beslutades att Sven Sjöö och Ingemar Johansson representerar VVSF.

§ 28

Val av ombud DF /SISU stämmor.
Beslutades att Ingemar Johansson och Harald Gradén representerar VVSF vid
stämmor i Västergötland samt att Sven Sjöö och Morgan Svensson representera
VVSF vid stämmor i Värmland.

§ 29

Övriga frågor.
1 Säkerhetsutbildning.
Eftersom VVSF beslutat om säkerhetsansvarig person vid sanktionerad
tävling beslutades att utbildning i säkerhetsansvar och befogenheter skall
inplaneras vid regionalt seminarium april 2007.

§ 29

Övriga frågor.
2 Representationskläder styrelsen.
Efter förslag att inköpa någon typ av representationsklädsel beslutades att
Morgan Svensson och Sven Sjöö tar fram förslag till nästa möte.

3. Disponera VVSF logga.
Beslutades att förbundssällskap kan och bör utnyttja VVSF logga vid
inbjudan till tävling.
4. Tidningen SEGLING.
Beslutades att I Johansson reder ut vilka funktioner i SDF-styrelsen som får
tidningen samt beslutades att komplettera prenumeration så att alla i
styrelsen erhåller tidningen.

§ 30

Mötets avslutande.
Ordf Sven Sjöö tackade för visat intresse samt stort engagemang och
avslutade mötet kl 12 45

Vid protokollet
_____________________________
Ingemar Johansson

Justeras:
_________________________
Sven Sjöö
Ordförande

