VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund
styrelsemöte i Karlstad 2009-03-14 kl 10 30.
Närvarande:
Sven Sjöö , Karl-Åke Ragnarsson, Torbjörn Käll, , Per Söderström,
Josef Jura, Tomas Tystrand, Morgan Svensson Ingemar Johansson.
Anmält frånvaro: Trond Reimers.
§ 33

Mötets öppnande
Sven Sjöö hälsade välkommen samt förklarade mötet öppnat.

§ 34

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes enligt bilaga

Bilaga 1

§ 35

Ekonomi
a) Dagsläget:
88 188:16
Föreligger utsändning av fakturor efter genomförd fortbildning
Utfall kontra budget 2009-03-14 enligt bilaga
Bilaga 2
Konstaterades att ”Idrottslyftet” skall behandlas i särskild ordning
eftersom det sträcker sig över olika verksamhets- / bokföringsår.

§ 36

Inkommande och utgående handlingar
Dagsaktuella handlingar enligt daglistan föredrogs
Bilaga 3
• Skrivelse till Folkrörelsearkivet Värmland om förvaring av
VVSF arkivhandlingar.
• Ang SSF Volvo City Sailing verkar inte framförhållning och samverkan
vara tydlig och samordnad.

§ 37

Rapporter
Tävling:
Inom tävlingsområdet fanns inget att erinra - sanktioneringar klara utom SVBK.
Brevväxling med SVBK skall överlämnas till SSF /Arr-kommitté.
Angående funktionärskompletteringar skall påminnelse göras!
Påminnelse om arrangör för GP Starbåt 2010 !!!
Ungdom:
”Piratseglarskole-projektet” är under planering / verkställighet i fem föreningar.
Lägerplaneringen klar (Skoghall, Lidköping, Sikhall, Karlsborg).
Utbildning:
Kursplanen justerats enligt bilaga och utgör ett levande dokument som ändras
och orienteras om.
Bilaga 4
Stor anslutning till fortbildningen vilket bidrar till att kommande
funktionärskader kommer att i det närmaste vara konstant.
Huvuddelen av föreningsträffarna genomförde varvid 14 föreningar deltagit,
7 föreningar uteblivit. 39 representanter och 4 SISU-konsulenter medverkat.
Huvudintrycket –ledare saknas!
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§ 38

Seglingskalender 2009.
Kalendern klar för distribution.
Konstaterades ett fel i Vänerpokalens SF vilket skall åtgärdas genom utskick till
arrangerande föreningar som ÄNDRINGSTRYCK samt skall aktuell SF läggas
ut på hemsidan.

§ 39

Rapport från Arlanda-utbildningen
M Svensson lämnade en kortfattad rapport från utbildningen samt
kommenterade även samtalen med SSF /Arr-kommitté ang Visingsö Runt.
Det mest påtagliga utifrån nya regler avser SRS 2009/SWELYS 2009 samt
kappseglingskommitténs inskrivning i inbjudan samt nya mallar och nytt TR..

§ 40

Hemsidan
Konstaterades vidare att vi ALLA skall bli mer aktiva med underlag för utlägg.
M Svensson och I Johansson fick utgift att söka möjlighet att lägga ut
”Senaste nytt” vilken genom RF.s Idrott-online Klubb kommer till resp
förenings hemsida.

§ 41

Förbundsagenda och mötesplan
Förbundsagendan justerad enl bilaga

§ 42

Bilaga 5

Idrottslyftet kontra Ungdomsvänlig klubb.
I Johansson redovisade SSF förslag till beviljade medel till föreningar som
sökt Idrottslyft mars 2009. Fanns inget att erinra !
Bilaga 6
I Johansson väckte fråga ang krav Idrottslyftet kontra UVK, att tänka över, efter
att ha sett utvecklingen av nu gällande regelverk.

§ 43

VVSF Sailcoachverksamhet på sikt.
Konstaterades jämnligt SSF förslag till Seglardagen ang höjda medlemsavgifter
att
a) ta större ansvar i anställningen av sailcoach för regionalt arbete
b) förstärka SSF centrala organisation.
I enlighet med VVSF svar till SSF ang regionalt samarbete anser vi att denna
uppgift med nuvarande organisation löses på ett tillfredsställande sätt.

§ 44

Övriga frågor.
a) SVS upphört som förening
J Jura rapporterar att Segelsällskapet Vänerseglarna beslutat att upplösas som
segelsällskap i enlighet med RF.s normalstadgar samt att föreningens tillgångar,
utom vandringspris, överförs till VVSF för ungdomssatsning.
Bifogas SVS årsmötesprotokoll
Bilaga 7
b) Jubileumsuppvaktning
I Johansson väckte fråga ang uppvaktning av jubilerande föreningar.
Beslutades att uppvakta 100-årsföreningar med en klocka inkl gravyr.
Statuter bör framtas till nästa möte.
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c) Motioner Seglardagen
Motion 1: Ökat inflytande VKSF
Tveksamma till styrelsens förslag –får inte öka administrationen.
Motion 2: SSF organisation VKSF
Tveksamma –men det finns svårigheter att nå ansvarig person!
Motion 3: Funktionärer mästerskap VKSF
Vid behov då det går i stå- Stort problem!
Motion 4: Besättningsnomenklatur VKSF
”Skall alltid”, ”Skall alltid” håller inte! Ta fram rekommendation!
Motion 5: Juniorbåtsrekommendation VKSF
Avslås –inga fler regler
Motion 6: Nationell tävlingsdatum VVSF
Kräv större framförhållning från klassförbunden!
Motion 7: SWELYS
VVSF
Lysmätbreven skall finnas tillgängliga utan hemlig inloggning.!
Motion 8: LYS-tal tvåmansbåtar
SDSF
Inget stort problem
d) VVSF radiopaket
K-Å Raganarsson redovisar genomförd kontroll av apparaterna varvid
framkommit att vissa apparatbrister föreligger samt att de är mycket känsliga
för inställning och handhavande .
Beslutades att: Märka upp apparaterna. Göra anvisningar ang batterier,
inställningar samt handhavande.
Undersöka bestämmelser för VHF / klubbtillstånd
e) JSM-coachning 2009
Efter framställan från T Tystrand beslutades att avsätta max 18 000:- för
coachning vid JSM 2009. Bokföres att tas ur medel från SVS upplösning.
f) Vänerns vattenvårdsförbund
J Jura lämnade en kort redovisning från förbundets årsmöte.
Konstaterades att deras verksamhet skall rekommenderas.
§ 45

Mötets avslutande.
Ordf Sven Sjöö tackade för visat engagemang och arbete samt avslutade
mötet kl 14 15

Vid protokollet
Justeras:
_____________________________
Ingemar Johansson

_________________________
Sven Sjöö
Ordförande

