VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte
via skype 2010-06-18 kl 18 00.
Närvarande: Sven Sjöö , Josef Jura, , Per Söderström, Niklas Warnicke och
Ingemar Johansson
Anmält frånvaro: Johan Blixt, Karl-Åke Ragnarsson, Morgan Svensson,
Frånvarande: Trond Reimers
§ 67

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

§ 68

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes efter tillägg enligt bilaga .
Ekonomi och förbundsagenda tillkom under övriga frågor

Bilaga 1

§ 69

Föregående mötets protokoll
I Johansson anmälda att utredningen av inköp av VHF har givit vid handen att
inköp inte kommer att ske eftersom MSK gjort ett eget inköp samt att behoven
är fåtaliga och lånemöjligheter föreligger klubbar emellan.

§ 70

Inkommande och utgående handlingar
Dagsaktuella handlingar enligt daglistan föredrogs

Bilaga 2

§ 71

Behandling av frågan angående adjungerad ledamot i SSF styrelse.
Konstaterades att VKSF lämnat yttrande och förslag utan kontakt med övriga
distrikt!
Konstaterades att denna fråga liksom regionfrågan bör behandlas och förberedas
med stor omsorg och samverkan distrikt emellan.
Vi ställer oss positiva till bättre kommunikationskanalen enligt SSF uttalande.
Beslutades att lämna SSF svar med följande huvudinnehåll samt skall kopia
delges övriga distrikt.
VVSF ser positivt på SSF tankar och vilja att få bättre kommunikation inom
SSF samt att nominering till adjungerande representant för vissa av SSF
styrelsemöten skall ske vid kommande distriktskonferens.

§ 72

Registrering på IdrottOnline.
Konstaterades att denna registrering sker utan krav på övergång till hemsida via
IdrottOnline!
Beslutades att registrering sker av sekreteraren enl SSF anvisningar!

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
§ 73

Övriga frågor.
Ekonomi
a) Dagsläget:
234 178:30
b) Utfall kopplat till budget enligt bilaga.

Bilaga 3

Förbundsagenda
Konstaterades att styrelsemöte den 2 okt bör flyttas till 18 sept i samband med
avslutningdag för ”Team Vänern”
Ny förbundsagenda enl bilaga
Bilaga 4
Diskuterades förberedelser för planeringsmötet genom utskick av enkät
”Ungdom” och ”Kölbåt”
§ 74

Mötets avslutande.
Ordf Sven Sjöö tackade för visat intresse samt stort engagemang och
avslutade mötet kl 19 00.

Vid protokollet

Justeras:

_____________________________
Ingemar Johansson /sekreterare

_________________________
Sven Sjöö / Ordförande

