VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Värmland - Västergötlands Seglarförbund i Karlstad 2008-04-10.
Närvarande:
Sven Sjöö , Josef Jura, Morgan Svensson, Ingemar Johansson.
Adjungerad: Trond Reimers, Via telefon : Karl-Åke Ragnarsson
Anmält frånvaro: Lars –Erik Gustafsson, Thorbjörn Källsbäck ,
Per Söderström, Tomas Tystrand, Karl-Åke Ragnarsson,
§ 35

Mötets öppnande
Sven Sjöö hälsade välkommen samt förklarade styrelsemötet öppnat.
kl 18 00.

§ 36

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes enligt bilaga 1

Bilaga 1

§ 37

Föregående mötets protokoll
Justerades och lades protokollet till handlingarna.

§ 38

Ekonomi
Redovisades dagsläget
97 485.35
Utfallet/ disponibla medel enligt bilaga .
Bilaga 2
Beslutades komplettera datorn med bättre minne samt inköpa en
enklare modell högtalare för datorkoppling summa ca 550:Beslutades att inköpa en sats MINI-ANN, HLR-docka för utlåning/uthyrning.
pris 2850 + moms.

§ 39

Inkommande och utgående handlingar
Dagsaktuella handlingar enligt daglistan föredrogs
Bilaga 3
• Ang skrivelse om enklare rapporteringssystem till berörda VIF/SISU har
VIF/SISU Vgl svarat att de är väl medvetna om problemet och jobbar på
att förenkla vilket inte alltid är lätt därför att olika DF/SISU har olika
system och tider.
• Konstaterades att VVSF inte kommer att representera vid Skbfolkrörelsarkivs årsmöte .
• Kalenderannonser utskickade varvid annonser sålda för 19 000:-

§ 40

Rapporter
Tävling:
• Konstaterades att KKF ställt in sin ”Kom-i –gång-regatta” beroende på
oklara personalförhållanden.
• Konstaterades att ARSS sökt sanktion för tävling 5/7
Beslutades att sanktionera!
• Konstaterades att SVBK inte sökt sanktion för Visingsö Runt men har
nu inbjudan ute på hemsidan.
Beslutades anmäla förhållandet till SSF.
• Konstaterades att ett flertal tävlingar saknar uppgifter på domare och
seglingsledare.
Beslutades att kansliet skickar påminnelse.
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•

Konstaterades att fler tävlingar genomföres samma dag 16/8.
Dessa är sanktionerade efter samråd klubbar emellan.
Uppdrogs åt KDSS att på bästa sätt räkna in dessa resultat i serien.
Beslutades att ta upp detta med skärpa inför planeringsmöte oktober 2008.
• Konstaterades att viss justering bör ske på Vänerpokalens SF m a a
ISAF.s ändring av bestämmelser för pumpning regel 42.
Beslutades enligt förslag
Bilaga 4
Ungdom: Konstaterades att verksamheten med läger och tävlingar går
planenligt!
Utbildning: Konstaterades att utbildningsplanering mm går planenligt.
Vissa utbildningar är dock osäkra avseende tid alt plats.
Ett flertal klubbar har haft elever och/eller anmält elever till Plattformen.
I Johansson föreslog justering av kursplan med instruktörsutbildning hösten
2008. Beslutades enl förslag
Bilaga 5
§ 41

Seglingskalender 2008.
Konstaterades att tryckningen klar och kalendrarna är under utdelning.

§ 42

Seglardagen 2008.
M Svensson och I Johansson som representerade VVSF lämnade en kortare
redovisning av mötet. Styrelsevalet blev ett försök till kupp från Västkusten och
Stockholms SF vilket rann ut i sanden och valberedningens paketförslag antogs
med 55 mot 36 röster. Medlemsavgiften höjdes till 18:- , 36:- för familj. Utgör
bl a täckning av försäkringskostnader lånade båtar.
För övrigt finns redovisning på SSF hemsida.

§ 43

Idrottsförbundens årsmöten.
Konstaterades att VIF/SISU Värml haft sitt möte utan något särskilt att notera.
Vgl har sina möten den 17 april—Av dagordningen framgår stadgeändringar för
såväl VIF som SISU , dess är styrda av RF.s ändringar.
VIF Vgl föreslår att avsätta 750 000:- ur kapitalet att under 2008—2010 bl a
satsa 300 000:- ledarutveckling, 100 000:- styrelseutveckling.

§ 44

Rapport från sailcoachmöte.
I Johansson lämnade en kort redovisning från träffen Älvsjö 1 mars.
M Heimersson och I Johannson deltog tillsammans med SSF personal och
sailcoach Skåne och Stockholm samt andra ledamöter från olika områden.
Konstaterades att arbetet sker mycket varierande ute i distrikt (de distrikt som
har sådan verksamhet) . Eftersom satsningen just nu sker mot klubbutveckling
med resurser från idrottslyftet framkom olika sätt och modeller att hantera detta
varvid ingen direkt styrning kommer att ske eftersom det är klubbarnas behov
som skall styra verksamheten.
Däremot diskuterades förslag angående dagspris för ett uppdrag omfattande
arvode, resekostnader utslagna och arbetsgivaravgifter. 2 500:- blev riktvärdet.
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§ 45

Utvecklingsverksamhet
Klubbutveckling / sailcoachverksamhet
I Johansson lämnade en övergripande information om påbörjad och
planerad/bokad verksamhet hos klubbar.
Till ”Framtidens styrelse” 19 april är 5 föreningar anmälda ca 20 deltagare!
Det föreligger svårigheter för klubbar att bestämma hur de skall formulera
behoven/ uppdragen .Detta kommer säkerligen att klarna efterhand.
Konstaterades att dessa pengar måste bokföras på separat kostnadsställe för att
årsredovisningen klart skall kunna redovisa denna verksamhet, bl a medel som
kommer att överföras till nästa verksamhetsår.

§ 46

Förbundsagenda
Reviderad agenda fastställdes enligt bilaga

Bilaga 6

§ 47

Övriga frågor.
Vandringspris Opt B.
Beslutades enl förslag att sätta upp ett pris till vardera SYD resp Nord-serien
bestående av glaskula på träfot (tidigare vandringspris i Västgötacupen )
Priset skall vara ständigt vandrande!
Starbåtsförbundets Cup-tävlingar
Starbåtsförbundet hemställer att VVSF åtar sig att det inom distriktet årligen
finns en arrangör för förbundets ena cuptävling (mitten av juni ) gärna
tillsammans med annan klass.
Beslutade antaga förslaget samt att vi ständigt håller kontakt för framtida
planering. Första tävling 2010.!
Ny segelklubb .
Uddeholms byalag har framställt önskemål att få information om seglingens
organisation och verksamhet med inriktning att bilda ett segelsällskap anslutet
till SSF.
Beslutades att I Johansson ansvarar för denna information.

§ 48

Mötets avslutande.
Ordf Sven Sjöö tackade för visat intresse samt stort engagemang och
avslutade mötet kl 20 45

Vid protokollet
_____________________________
Ingemar Johansson

Justeras:
_________________________
Sven Sjöö
Ordförande

