VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund
styrelsemöte i Karlstad 2010-09-18 kl 10 30
Närvarande:
Sven Sjöö, Per Söderström, Josef Jura, Karl-Åke Ragnarsson, Trond
Reimers, Niklas Warnicke och Ingemar Johansson.
Anmält frånvaro: Morgan Svensson, Johan Blixt
Ur valberedningen: Lars Ernholm
§1

Mötets öppnande
Sven Sjöö hälsade välkommen samt förklarade mötet öppnat.

§2

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes enligt bilaga
Med tillägg som framkommer av protokollet

Bilaga 1

§3

Föregående mötets protokoll
Justering skett efter att protokollet varit föremål för åsikter bland ledamöter
via mail.

§4

Ekonomi
a) Dagsläget:
237 467:30
Årsbokslutet omfattar tillgångar på bank 226 485:30

Bilaga 2

§5

Inkommande och utgående handlingar
Dagsaktuella handlingar enligt daglistan föredrogs
Bilaga 3
Konstaterades att nomineringar inkommit i rätt tid till årets ledare /seglare och
behandlas i särskild punkt på dagordningen.
• Beslutades att S Sjöö representerar VVSF vid VIF Värmlands ordf-konferens
15—16 oktober

§6

Rapporter
Tävling:
J Jura lämnade en summering av kölbåtstävlingsverksamheten 2010.
Konstaterades att en oroväckande minskning av deltagande vid såväl
sanktionerade tävlingar som klubbtävlingar.
Utskickad enkät förväntas ge besked om seglarnas syn på tävlingarnas
omfattning inför 2011.
Kvarstår Venern Cup final 2010 som genomföres 25—26 sept med KDSS som
arrangör!
Konstaterades att Vänerpokalen är slutseglad för 2010 samt återstår avslutning
med prisutdelning den 18 okt samt DM den 19 okt.
Konstaterades att någon påtaglig förändring avseende deltagande i tävlingar i
förhållande till 2009 inte har skett.
Konstaterades att 5 VVSF-seglare kvalificerat sig till Rikskval.
Konstaterades att coachning skett för VVSF-seglare som deltagit i Rikskval och
Elitserien samt vid JSM.
Konstaterades att många framgångar och fina resultat har presterats av enskilda
seglare från vårt distrikt i såväl SM som EM och VM.

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Fortsättning § 6
Ungdom:
N Warnicke lämnade en kortfattad redovisning av lägerverksamhet samt
konstaterade att en satsning på sponsorer bör ske för att täcka framtida
ekonomiska behov dels för tävlingsstöd, dels för rekryteringsarbete.
K-Å Ragnarsson informerade om UKSS deltagande i en anpassad regatta för
funktionshindrade hos GKSS för bl a Accessjollar samt att de har medlemmar
som är inriktade på tävlingar utanför klubben.
Konstaterades att Optimist-regionorganisationen bör aktualiseras vid
planeringsmötet dem 16 oktober.
Vissa orostecken framkom utifrån jolleseglarnas sätt att uppträda under
kappseglingar varvid en viss typ av ”lagsegling” förekommer för att taktiskt
hjälpa egna klubbens medseglare vilket bör bli föremål för åtgärder på såväl
klubbnivå som utbildnings- och träningsaktiviteter avseende
”sportsmannaanda”.
Utbildning:
Konstaterades att distriktens utbildningsansvariga inte längre har någon
samverkan i form av sammankomster varför utbildningsverksamheten till viss
del sammankopplas med saailcoachfunktionen.
SSF har genomfört en ”multikurs” med funktionärutbildning på röd nivå med
stor framgång!
Förslag föreligger att motsvarande genomförs på region/distriktsnivå för
funktionärer på blå nivå.
Ett UTKAST kursplan föredrogs vilket skall ligga som arbetsunderlag vid
planeringsmötet.
Sailcoachverksamhet:
I Johansson redovisade i korthet från sailcoachmötet på Bosön.
Konstaterades att klubbarnas ”Klubbutvecklingsprojekt” pågår och kommer att
fortsätta utifrån deras ekonomiska erhållna bidrag reglerad i klubbarnas
projektplaner.
§7

Inför årsmötet
a) Verksamhetsberättelse
Utkast till årets berättelse var till viss del utarbetad.
Konstaterades att redovisat underlag skall inarbetas för slutlig berättelse.
b) Årsredovisning och revisionsberättelse
UTKAST årsredovisning utarbetad och redovisades enl bilaga.
Konstaterades att resultatet blivit + 9 458:44

Bilaga 4

c) Valberedningen
L Ernholm, repr för valberedningen, redovisade valberedningens dagsläge
I övrigt sades arbetet i vissa avseende vara under kontroll.
Konstaterades att nuvarande styrelseledamöter har att förankra förslag till val av
kommande valberedning.

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Fortsättning § 7
d) Budget och verksamhetsplan
UTKAST Budgetförslag föredrogs av kassören vilket bearbetades enl bilaga
samt kan ytterligare kompletteras
bilaga. 5
Beslutades föreslå att årsavgifterna 2011-2012 skall vara oförändrade.
Beslutades att verksamheten i stort skall följa genomfört verksamhetsår.
Konstaterades att styrelsens förslag verksamhetsplan i form av tävlingsagenda,
läger och utbildningsplan utarbetas vidare den 16 oktober.
UTKAST Kursplan föredrog och skall utvecklas 16 okt
Bilaga 6
e) Program på årsmötet
Traditionsenligt skall förmiddagen genomföras med ett TEMA varvid föreslogs
någon form av paneldebatt som skall utarbetas vidare av I Johansson.
Annons om årsmöte samt kallelse och dagordning för årsmötet behandlades och
kompletteras enl behov.

•
•
•
•
•

f) Styrelsens förslag till årsmötet
Utifrån ett UTKAST beslutades följande ärenden.
Mål 2010-2011
Licenskrav
Tävlingsbestämmelser Vänerserien och Vänerpokalen.
Tävlingsresultat
C 55 cup inkl lägerverksamhet

Bilaga 7

§8

Årets seglare Årets ledare.
Kompletterad via telefonmöte 2010-10-01
Inkomna nomineringar, Årets seglare: Michael Collberg MSK och Pontus
Johansson VÄSS samt Årets ledare : Fredrik Kullenberg VÄSS, Trond Reimers
KDSS och Linus Nilsson UKSS
Beslutades utse två årets seglare: Pontus Johansson VÄSS och Michael
Collberg MSK samt utse Linus Nilsson UKSS till årets ledare.
Årets Seglare: Priset är en väggbonad med motiv från Lurö skärgård av
konstnären Birgitta Axelsson samt en bägare i mässing.
Årets Ledare; priset är ett stipendium samt ett diplom.

§9

Besök från SSF
Efter kallelse från ordf SSF har efter samverkan med VKSF enats om ett
gemensamt möte den 24 sept i Vänersborg.
Beslutades att P Söderström , K-Å Ragnarsson och I Johansson deltager.
Event kan övriga tillkomma!

§ 10

Planeringsforum den 16oktober.
Inbjudan /kallelse till planeringsdagen på Restad Gård är utsänd
Programmet för planeringsdagen kommer dels omfatta en gemensam
informationstimma med bl a enkätsvaren och styrelsens förslag inför årsmötet
dels planeringsarbete för kölbåtstävlingar och ungdomstävlingar inkl
lägerverksamhet samt utbildningsplanering jämte fortbildning av
seglarskoleansvariga.
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§ 11
§ 12

Förbundsagenda
Förbundsagendan justerad enl bilaga

Bilaga 8

Övriga frågor.
a) Ekonomiöverlämning:
Beslutades att VVSF ekonomiska hantering av såväl bankärenden som
bokföring övertas fr o m den 1 oktober 2010 av Trond Reimers Karlstad.
T Reimers är sedan årsmöte 2009-11-28 § 12 vald som ledamot samt i
styrelseprotokoll 2009-12-12, vid konstituering, utsetts till ekonomiansvarig.
Därav följer formella, stadgeenliga och praktiska överföringar kopplade till
Västergötlands - och Värmlands Idrottsförbund.
b) Valberedningsarbete
Konstaterats att nomineringsförslag till kommande valberedning åligger VVSF
nuvarande styrelse till stor del varför uppdrogs att var och en arbetar i den
riktningen enligt muntlig fördelning.

§ 13

Mötets avslutande.
Ordf Sven Sjöö tackade för visat engagemang och arbete samt avslutade
mötet kl 15 10

Vid protokollet
Justeras:
_____________________________
Ingemar Johansson
Sekreterare

_________________________
Sven Sjöö
Ordförande

