VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte
i Vänersborg 2010-01-30.
Närvarande:
Sven Sjöö , Josef Jura, Karl-Åke Ragnarsson, Per Söderström, Morgan
Svensson, Trond Reimers, Niklas Warnicke och Ingemar Johansson
Anmält frånvaro: Johan Blixt,
§ 27

Mötets öppnande
Sven Sjöö hälsade välkommen samt förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 28

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes efter tillägg p 13 Personalärenden
enligt bilaga .
Bilaga 1

§ 29

Föregående mötets protokoll
Justerades och lades protokollet till handlingarna.

§ 30

Ekonomi
a) Dagsläget:
210 585:05
b) Utfall kopplat till budget enligt bilaga.

Bilaga 2

§ 31

Inkommande och utgående handlingar
Dagsaktuella handlingar enligt daglistan föredrogs
Bilaga 3
• Beslutades att lämna svar till valberedningen VIF /SISU Värmland
Att vi inget har att erinra samt inga andra förslag.
• Beslutades att lämna en motion till VIF Värmland ang översyn och
revidering av bidragsnormer inkl samordning av rapportering.
• M Svensson redovisade PTS svar angVHF-radio.
Konstaterades att klubbarna själva får ansvara för certifikat att använda
VHF-radio.
Beslutades att informera klubbarna om detta samt inhämta underlag för
vilka klubbar som kommer att låna innan inköp genomförs.
• Beslutades att T Reimers behandlar skrivelse ang djur- och växtskydd i
Vänern.

§ 32

Rapporter
Tävling:
Konstaterades att det finns mycket mer att önska avseende kunskaper om
sanktionsansökningsförfarandet.
Planeringsdagen –OK men där saknas ömsesidig information ang tänkta
tävlingar främst koppling till klassförbund.
Tidigare uppdagad kollision är nu utklarad!
Kvarstår säkerligen ansökningar om GRÖNA tävlingar från klubbar som av
olika anledningar ligger lågt! Dessa sanktioneras efterhand som de kommer in!
Konstaterades att T Reimers arbetar i centrala RSR-gruppen med LYS-arbete
inom SSF.
Konstaterades efter, en ingående och omfattande diskussion om LYS, att det är
värt att påminna klubbar att lägga in LYS-frågor i utbildningen.
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Fortsättning rapporter Tävling.
Konstaterades att en jollegrupp med olika jollar ( t ex C55, och Feva ) kan
genomföra en kappsegling varvid man räknar resultat enl LYS-tabellen.
Den klassen kan mycket väl märkas LYS grön tävling!
Ungdom:
Inget speciellt fanns att rapportera.
Lägerplanering närmast förestående!
Utbildning:
Konstaterades att kursplanen är ett levande dokument varvid den senaste
redovisades enl bilaga.
Bilaga 4
§ 33

Regionfrågan
Konstaterades att föreningarna är medlemmar i SSF vilka skall ha möjlighet att
uttala sig i ärendet.
Vidare finns i detta sammanhang ett otal frågor inte minst ekonomiska att utreda
och ta ställning till.
Beslutades, efter hörande från VKSF.s om deras uppfattning i ”Regionfrågan”,
att avvakta den annonserade distriktskonferensen i anslutning till seglardagen.

§ 34

Seglingskalender 2010.
Konstaterades att arbetet går planenligt samt att försöka få den klar för utdelning
vid Arrangörsseminariet den 14 mars.
Beslutades om vissa justeringar avseende tävlingskalendrarnas placering.
Konstaterades att klubbar kan lägga in en ½ -sida gratis.

§ 35

Hemsidan
Konstaterades att vissa frågor inte är slutförda gentemot SSF avseende
kostnader mm.
Oavsett hur/var hemsidan publiceras skall övriga ledamöter bli mer aktiva samt
bli behöriga att lägga ut.

§ 36

Förbundsagenda
Beslutades att föreslagen agenda skall vara ett levande styrdokument för
behövliga ändringar och tillkommande verksamhet med inarbetad mötesplan.
Mest påtaglig ändring var tidpunkt för årsmötet.
Bilaga 5

§ 37

Val av ombud till Seglardagen
Beslutades att Sven Sjöö och Morgan Svensson representerar VVSF på
seglardagen samt att Josef Jura deltager som observatör!

§ 38

Val av ombud till Idrottsförbundens årsmöte
Beslutades att Sven Sjöö representerar VVSF vid VIF Värmlands Idrottsstämma
samt att Karl –Åke Ragnarsson representerar VVSF vid VIF/SISU
Västergötlands årsstämma.

§ 39

Övriga frågor.
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.Personalärenden.
a)
I Johansson meddelade att han inte kommer att stå till valberedningens
förfogande för arbetsuppgift ”Utbildningsledare” inom VVSF 2010—11.
Valberedningen kommer att meddelas detta redan nu!
b)
Som en följd av ovanstående pågår undersökning ang regiontränare för region 3.
I Johansson meddelar att han kommer att trappa ner på uppdraget som sailcoach
varvid personalplacering för sailcoachuppdraget blir högaktuell.
Telefonmöte.
M Svensson redovisade en möjlighet att genomföra telefonmöte till en rimlig
kostnad varvid förordades att pröva detta innan nästa möte.
SSF arrangörsseminarium.
M Svensson och T Reimers rapporterade från ett mycket bra seminarium ledd av
bl a Håkan Larsson.
§ 40

Mötets avslutande.
Ordf Sven Sjöö tackade för visat intresse samt stort engagemang och
avslutade mötet kl 14,30

Vid protokollet
_____________________________
Ingemar Johansson

Justeras:
_________________________
Sven Sjöö
Ordförande

