VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Värmland - Västergötlands Seglarförbund i Vänersborg 2008-08-27.
Närvarande:
Sven Sjöö , Josef Jura, Morgan Svensson, Thorbjörn Källsbäck ,
Per Söderström, Tomas Tystrand, Karl-Åke Ragnarsson,
Ingemar Johansson.
Adjungerade: Harald Gradén, Leif Dahlberg Valberedningen
Anmält frånvaro: Lars –Erik Gustafsson, ,
§ 49

Mötets öppnande
Sven Sjöö hälsade välkommen samt förklarade styrelsemötet öppnat
kl 18 45.
Speciellt välkomnades representanter för valberedningen.

§ 50

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning justerades så att valberedningensärenden avhandlades
som p 3 .
Bilaga 1
Konstaterades att punkt ”Daglista” fallit bort i dagordningen .
Beslutades redovisa detta i samband med punkt Rapport utbildning.

§ 51

Valberedningen
H Gradén gjorde en kontroll av mandattider för nuvarande ledamöter.
Konstaterades olämpligheten att båda två ledamöter för ungdom resp tävling har
mandattid som utgår samtidigt.
S Sjöö anmälde att Lars-Erik Gustafsson anmält avsägelse för fortsatt arbete.
I Johansson anmälde behovet av en ledamot som övertar utbildningsledarrollen.
Konstaterades att ALLA bör biträda valberedningen med förslag!

§ 52

Föregående mötets protokoll
Justerades och lades protokollet till handlingarna.

§ 53

Ekonomi
Redovisades dagsläget
171 366:52
Prel utfall/ disponibla medel enligt bilaga.
Bilaga 2
Släpande inbetalningar:
Idrottslyftet, Utbildningsfaktura, Kalenderannons
Beslutades inköpa filmkamera för placering hos sailcoach Maria Feldth.
Prel pris 5775:-

§ 54

Rapporter:
Ungdom: T Tystrand rapporterade att tre Team-Vänerläger genomförda varav
lägret i Karlsborg var ett breddläger med 44 deltagare.
Distriktets seglare har fått coaching vid optimistkval, E-jolleserien och JSM.
Konstaterades vikande tendens på tävlingsfronten.
Seglare från distriktet har representerat Sverige vid VM, EM och NM.
Ett stort antal seglare deltog i JSM .
Rekrytering är den stora åtgärd som alla måste ägna sig åt!!
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Fortsättning § 54
Tävling:
• Konstaterades att tävlingsprogrammet gått planenligt
• Konstaterades att Sprint-Race med CB 66 hos ARSS blev en succè med bla
bra mediabevakning.
• Konstaterades att SVBK som inte sökt sanktion för Visingsö Runt nu har
genomfört tävlingen.
Beslutades att kolla upp ärendet med SSF.
• Konstaterades att Vättern Kors & Tvärs genomförts med 89 anmälda båtar.
• Konstaterades att deltagande i Vänerserien har ökat i förhållande till år 2007.
Utbildning:
• Konstaterades att seglarskoleinstruktörsutbildning inte kommer att
genomföras eftersom elevunderlag saknas.
• Stöd och hjälp att få igång utbildning inom ramen ”Uppdrag Segling”
pågår.
• Konstaterades att det är önskvärt att klubbarnas utbildningsansvariga
deltager vid VVSF planeringsmöte hösten 2008 bl a m h t SSF nya
utbildningsplan.
Inkommande och utgående handlingar
Dagsaktuella handlingar enligt daglistan föredrogs
Bilaga 3
• Beslutades att I Johansson och P Söderström representerar VVSF vid
SSF region-västmöte den 19 sept i Göteborg .
§ 55

Inför årsmötet.
a) Verksamhetsberättelse
Utifrån förra årets berättelse skall varje befattningshavare lämna underlag
till kansliet senast den 27 sept
b) Bokslut och revisionsberättelse
Konstaterades att kassören utarbetar bokslut i samverkan med revisorn.
c) Valberedning
Se § 51
d) Plats för årsmötet
Beslutades att prel hålla mötet i Kristinehamn den 22 nov kl 13 00
med fm bokad för ”TEMA- föreläsning”
e) Budget och verksamhetsplan
Beslutades att utkast budgetförslag baserad på utfall 20080831 skall
utarbetas. Klar senast 27 sept!
Utkast Mål samt Förslag Verksamhetsplan för Ungdom, Tävling och
Utbildning klar den 27 sept.
Alla dessa handlingar kommer att bli föremål för beslut vid nästa styrelsemöte
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§ 56

Årets Seglare och Årets Ledare
Konstaterades att handlingar översända till klubbar i början av augusti.

§ 57

Planeringsmöte oktober.
Konstaterades att lokal är under bokning på Karlsholme Mariestad
Endera 12 eller 19 sept eftersom lokalen är upptagen på lördagar.
Följande kategorier skall inbjudas: Tävlings-, Ungdoms- och
Utbildningsansvariga.

§ 58

Förbundsagenda
Reviderad agenda fastställdes enligt bilaga

§ 59

Bilaga 4

Övriga frågor.
Standar till Kryssarklubben.
Beslutades att Vänerkretsen Kryssarklubben enl förslag tilldelas VVSF standar.
Förteckning Folkrörelsearkivets handlingar
Beslutades att ge medgivande till Skb Folkrörelsearkiv att få göra förteckning
via internet över där inlämnade handlingar.
Utnyttjande av förbundslogga.
Beslutades, efter förfrågan om användning av VVSF förbundslogga, att den
skall läggas ut tillgänglig på VVSF hemsida och att klubbar får använda den
enligt angivna anvisningar angående utseende och färgkod.

Priser till DM.
Beslutades att justera och ändra utmärkelsen för Vänerserien B–optimist SYD
och NORD från ett Vandringspris till att ”Vinnarens namn och klubb” kommer
att finnas på VVSF hemsida.
Övrigt om priser:
Beslutades att Västgötacupens Vandringspriser Optimist och E-jolle skall
överlämnas till segraren 2006 ( Sista året Västgötacupen seglades)
§ 60

Mötets avslutande.
Ordf Sven Sjöö tackade för visat intresse samt stort engagemang och
avslutade mötet kl 21 15

Vid protokollet
_____________________________
Ingemar Johansson

Justeras:
_________________________
Sven Sjöö
Ordförande

