Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Värmland - Västergötlands Seglarförbund i Vänersborg 2007-03-31
Närvarande:
Sven Sjöö ,Per Söderström, Morgan Svensson,Josef Jura,
Lars –Erik Gustafsson, Lars Carlsson, Lars Niklasson,
Karl-Åke Ragnarsson, Ingemar Johansson.
§ 31
Mötets öppnande
Ordf Sven Sjöö hälsade välkommen samt förklarade styrelsemötet öppnat.
§ 32
Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes enligt bilaga 1
Bilaga 1
Beslutades att alla handlingar kopplade till Seglardagen behandlas under punkt ”övriga
frågor”.
§ 33
Föregående mötets protokoll
Redovisades huvuddragen i resp §.
Justerades och lades till handlingarna.
§ 34
Ekonomi
Lars-Erik Gustavsson redovisade arbetsläget ang ekonomi.
Konstaterades att ekonomiska läget är i takt med övrig verksamhet.
Dagsläget
103 667:Utfall kontra budget lämnades utan åtgärd.
Beslutades inköpa 1 plagg/ VVSF styrelsefunktionär (väst/pullover, rugger,
T-shirt, sweatshirt motsv ).
Beslutades att VVSF bjuder ledamöter på enkel måltid i anslutning till VÄSS ”Öppet hus”
§ 35
Inkommande och utgående handlingar
Dagsaktuella handlingar enligt daglistan föredrogs
Bilaga 2
Konstaterades att SSF fördelningslista tidningen SEGLING i alla avseenden inte medger Lars
Carlsson, Lars Niklasson och Morgan Svensson någon tidning.
Beslutades att VVSF prenumererar på SEGLING för dessa tre ledamöter.
§ 36

Rapporter

Tävling:
Konstaterades att samtliga tävlingar sanktionerats, kvarstår från klubbar att komplettera
sanktionsansökan med tävlingsfunktionärer enligt årsmötesbeslut.
Konstaterades att skrivelse angående SSF.s LYS-organisation ännu inte avgivits eftersom
motion till Seglardagen föreligger i ärendet.
Beslutades att införa pressinformation till distriktets samtliga tidningar.
§ 36

Rapporter

Ungdom:
Konstaterades att Tävlingsbestämmelser och Seglingsföreskrifter Vänerpokalen nu är i fas
med ursprungstankarna.
Konstaterades att REKRYTERING av nybörjare är alla klubbars stora bekymmer samt att
vissa klubbar har antytt om önskat förbundsstöd.
Beslutades att VVSF erbjuder MSK samt KKS inkl KGSS hjälp med nybörjarsatsning
.Förutsättning är dock att resp förening själva ansvarar för fortsatt verksamhet.
Uppdraget åvilar I Johansson med M Heimerssons hjälp (inom ramen för möjlighet m h t M
H.s disposition av tid ).
Konstaterades att planering avseende tränare och coacher är på gång inför läger och
kvaltävlingar.
Utbildning:
Ang kursplanen konstaterades att Tränare Blå ställts in (två deltagare )T
Tränare grön och DTL-utbildning (14 elever ) har genomförts.
Nu förestår DSL –kurs ,Arrangörsseminarium samt utbildning
Tävlingsexpedition med anmälda elever till samtliga utbildningar.
§ 37
Seglingskalender
Konstaterades att arbete pågår planenligt.
Beslutades att beställa 1000 ex samt att dela ut den vid seminariet den 14 april.
§ 38
Hemsidan
Konstaterades att hemsidans N3 sport-versionen inte är praktisk att fortsätta utarbeta enligt
Peter Heinemo.
Beslutades att säga upp samverkan med N3 sport samt om möjligt få inbetalda medel tillbaka.
Konstaterades att förnyelse och modernisering av nuvarande hemsida är att förorda.
Beslutades att Morgan Svensson utarbetar ett utkast som med enkla medel kan hållas aktuell
utan omfattande utbildning eller kostnader.
§ 39
Förbundsagenda
Reviderades agendan främst avseende tider för styrelsemöten.
§ 40

Övriga frågor.
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§ 40

Bilaga 3

Seglardagen
Huvuddelen av handlingar inför Seglardagen redovisades.
Konstaterades att huvuddelen av inkomna motioner var av stort intresse samt
att VVSF representanter noga överväger lämpligt utskott för att där bevaka
de mest påtagliga ärenden.
Övriga frågor.

2. DM -plaketter
Beslutades att utnyttja överskottet av plaketter som kompletteras för utdelning
vid årets DM jollar.
3. Jubileumsgåva
Konstaterades att JUBILEUMSGÅVA diskuteras vid nästa möte.

4. Nästa möte.
Vid behov nästa möte i anslutning till SIKHALLS-lägret.

§ 41

Mötets avslutande.
Ordf Sven Sjöö tackade för visat intresse samt stort engagemang
och avslutade mötet kl 13.25
Vid protokollet

_____________________________
Ingemar Johansson

Justeras:

_________________________
Sven Sjöö
Ordförande

