VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte
via skype 2010-08-17 kl 18 00.
Närvarande: Sven Sjöö , Josef Jura, , Per Söderström, Karl-Åke Ragnarsson och
Ingemar Johansson
Anmält frånvaro: Johan Blixt,
Frånvarande: Trond Reimers, ( Niklas Warnicke tillkom under § 80 )
§ 75

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

§ 76

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes.

Bilaga 1

§ 77

Föregående mötets protokoll
I Johansson anmälda att registrering, enl § 72, Idrott Online Förbund INTE
kommit till stånd eftersom Morgan Svensson är utsedd som IT-ansvarig och är
därmed tillika superadministratör enl SSF anvisningar.
Beslutades att Morgan Svenson genomför registreringen enl SSF anvisningar.

§ 78

Inkommande och utgående handlingar
Dagsaktuella handlingar enligt daglistan föredrogs
Bilaga 2
Beslutades att I Johansson deltager vid SSF sailcoachmöte den 6-7 sept
Beslutades att M Heimersson deltager vid SSF föreläsarutbildning 29-31 okt.
Beslutades att förnya prenumeration SEGLING 9 utgåvor till M Heimersson.

§ 79

Ekonomi
a) Dagsläget:
233 225:30
b) Utfall kopplat till budget enligt bilaga.
Bilaga 3
c) Beslutades att inköpa ny bärbar dator inkl office-program enl prisuppgift
ca 8 000:-

§ 80

Rapporter:
Tävling: Konstaterades att deltagarantal varit minst sagt minimalt vid
genomförda tävlingar (utom HVKT ca 60 deltagande båtar) gäller såväl kölbåt
som jolle.
Ungdom: Under JSM coachades distriktets optimister och E-jollar.
Team Vänerlägret i Karlsborg 14—15 aug har genomförts med 22 deltagare
varvid även en grön träningsgrupp organiserades.
Utbildning: Kvarstår praktikpass för SSÅV-elever på Instruktörskurs
genomförs den 21 augusti.
Utkast kursplan föreligger som ett levande dokument på hemsidan.

§ 81

Enkät jämte planeringsdag
Konstaterades att en enkät för kölbåt resp jolle skall utsändas till klubbar och
seglare med svar senast 1 oktober.
Beslutades utlotta presentkort bland inkomna svar.
Beslutades att inbjuda till planeringsdag den 16 oktober på Restad gård med
program i enlighet med förra året.

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
§ 82

Jolleavslutning
Konstaterades att KKF ansvarar för program den 18 sept i samverkan med
N Warnicke.
Förordades program varvid styrelsen har möjlighet att träffa föräldrar och
seglare för synpunkter på tävlingar och läger.

§ 82

Årets seglare Årets ledare.
Beslutades att Informationsbrev inkl statuter skall utsändas omgående till
klubbar.

§ 83

Övriga frågor:
a) Valberedningens arbetsläge.
Utifrån valberedningens redovisning konstaterades att mycket återstår i
deras arbete.
b) Sailcoach
Konstaterades att mycket verksamhet återstår att genomföra med
klubbutveckling samt sammanställning av genomförd verksamhet inkl
behov av bl a utbildning.
c) Inför årsmöte
Beslutades att UTKAST verksamhetsberättelse, bokslut inkl
revisionsberättelse, UTKAST budget och verksamhetsplan skall redovisas
vid nästa möte.
Uppdrogs åt var och en att lämna förslag ang programpunkt till fm
årsmötesdagen
d) Seglarnytt augusti
Beslutades att utsända Seglarnytt augusti vars innehåll skall verka
påminnande om kommande verksamheter samt redovisa tävlingsresultat.

§ 84

Mötets avslutande.
Ordf Sven Sjöö tackade för visat intresse samt stort engagemang och
avslutade mötet kl 19 15

Vid protokollet

Justeras:

_____________________________
Ingemar Johansson /sekreterare

_________________________
Sven Sjöö / Ordförande

