VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte
via skype 2010-04-18 kl 18 00.
Närvarande: Sven Sjöö , Josef Jura, Karl-Åke Ragnarsson, Per Söderström,
Morgan Svensson, Trond Reimers, Niklas Warnicke och
Ingemar Johansson
Anmält frånvaro: Johan Blixt,
§ 55

Mötets öppnande
Sven Sjöö hälsade välkommen samt förklarade styrelsemötet öppnat,
premiär via skype.

§ 56

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes enligt bilaga .

Bilaga 1

§ 57

Föregående mötets protokoll
Påtalades av I Johansson ang § 45 att ett formellt övertagande av ekonomihanteringen inte skett enligt beslut samt meddelade T Reimers att arbete pågår
och att övertagandet föreslås ske vid verksamhetsårsskiftet.
Beslutades enl ovan.
I Johansson anmälde att en felskrift i seglingskalendern avseende N Warnicke
adress föreligger.
Justerades och lades protokollet till handlingarna.

§ 58

Ekonomi
a) Dagsläget:
190 282:30
b) Utfall kopplat till budget enligt bilaga.

Bilaga 2

§ 59

Inkommande och utgående handlingar
Dagsaktuella handlingar enligt daglistan föredrogs
Bilaga 3
Därutöver har ordf fått mail från SSF ang ordf-konferens/regionfrågan

§ 60

Sailcoachverksamhet
I Johansson lämnade förtydligande av sailcoachuppgiften utifrån
skrivelse enl bilaga
Beslutades att ledamöter erhåller information angående pågående
klubbutveckling genom kopia av aktuella projektplaner.

§ 61

Bilaga 4

Rapporter
Tävling:
Konstaterades att det nu släpar med komplettering av funktionärer för resp
sanktionerad kappsegling. Förnyad påminnelse utsändes!
Ungdom:
Inbjudan till läger i Vänersborg och Lidköping utsända.
Planering coachning elitserie och rikskval samt JSM pågår.

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Fortsättning § 61
Utbildning:
Skriftlig rapport angående genomförd, pågående och kommande förelåg
enl bilaga
Konstaterades justering av tiden för praktik Seglarskoleinstruktör samt
Ytterligare verksamhet inför höstplaneringen.
Bilaga 5
§ 62

Rapport från seglardagen inkl regionfrågan
Konstaterades att M Svensson J Jura sänt kommentarer från Seglardagen samt
har protokoll från Seglardagen funnits tillgänglig på hemsidan .
S Sjöö har fått ett mail från SSF ordförande ang Regionfrågans behandling på
seglardagen. Vidare har SSF kanslichef undersökt och beslutat om lämpligt
datum för ordförandekonferens 19/5 kl 15 00—19 30 Arlanda Flygplats samt att
agenda kommer att skickas senast två veckor före konferensen.
Livlig debatt angående seglardagens beslut kontra den förvarnade
ordförandekonferensen.
Beslutades att uppvakta SSF med skrivelse vars innehåll skall syfta till olika
uppfattningar om hanteringen av Seglardagens beslut angående Regionfrågan..

§ 63

Hemsidan
Konstaterades att vissa frågor inte är slutförda gentemot SSF avseende
kostnader mm. Inget svar från SSF ang priset samt konstaterades att den
pågående organisationsfråga säkerligen kommer att påverka hemsidans framtida
hantering varför VVSF t v låter frågan bli vilande.
Oavsett hur/var hemsidan publiceras skall övriga ledamöter bli mer aktiva att
lämna underlag samt kontrollera innehåll inkl länkar och anmäla till VVSF.s
administratör M Svensson.

§ 64

Förbundsagenda
Konstaterades att ingen NY förbundsagenda förelåg varför beslutades att förra
mötets agenda är riktlinje för kommande agenda.
Bilaga 6
Konstaterades att valberedningen skall aktiveras inför valberedningsarbetet
kopplat till § 39 styrelsemötesprotokoll 2010-01-30.

§ 65

Övriga frågor.
VHF-apparater
Konstaterades att behov föreligger bland klubbar samt är medel för inköp
budgeterat enl årsmötesbeslut.
Beslutades att M Svensson och Johansson inhämtar offerter samt genomför
inköpet.
Konstaterades att klubbar skall uppmanas att utbilda sina funktionärer för VHFcertifikat.

§ 66

Mötets avslutande.
Ordf Sven Sjöö tackade för visat intresse samt stort engagemang och
avslutade mötet kl 19 40
Vid protokollet
Justeras:
_____________________________
Ingemar Johansson /sekreterare

_________________________
Sven Sjöö / Ordförande

