VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte
2010-11-27 kl 15.30
Närvarande: : Josef Jura (ordförande), Morgan Svensson, Marianne Stålheim, Kent
Persson, Trond Reimers, Niklas Warnicke och Ingemar Johansson samt
Sven Sjöö, adjungerad.
Frånvarande: Morgan Svensson , Per Åberg.

§ 27

Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet.

§ 28

Fastställande av dagordning
Dagordnigen godkänns.

§ 29

Styrelsens konstituering
Vice ordförande och sekreterare – Per Söderström
Tävlingsansvarig – Morgan Svensson
Vice tävlingsansvarig och SRS-ansvarig – Trond Reimers
Tävlingsansvarig jolle – Marianne Stålheim
Tävlingsansvarig Vättern – kölbåt / jolle – Kent Persson
Ungdomsansvarig – Niklas Warnicke
Utbildningsansvarig – Ingemar Johansson
Ekonomi- och säkerhetsansvarig – Per Åberg

§ 30

Tecknande av firma
Styrelsen utser ordförande, Josef Jura, Ekonomiansvarig, Per Åberg, samt
kanslisten, Ingemar Johansson att teckna förbundets firma var för sig.

§ 31

Ekonomirapport
Ingemar Johansson redogör för det ekonomiska läget som i princip är enligt
budget. De nytillkomna i styrelsen informeras om att reseersättningar utgår
enligt normens skattefria del samt ersättning för andra kostnader (t.ex. telefon
och porto) får begäras i förekommande fall.

§32

Attestinstruktion
Attestinstruktion formulerades enligt följande:
Ordförande och kanslist attesterar verifikationerna. Vice ordförande attesterar
som andra namn då någon av ovanstående är jäviga. Namnpåskrift kan ske i
efterhand efter att medgivande, för utbetalning, tidigare skett via mail.

§33

Aktivt medgivande till publicering av personuppgifter:
Marianne Stålheim och Kent Persson medgav att deras namn samt postadress
och mailadress får publiceras på hemsidan.
( Övriga i styrelsen medgivit detta tidigare).
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§34

Seglingskalender 2011
Styrelsen beslutar att liksom tidigare år låta trycka en seglingskalender. Denna
finansieras till större delen genom annonsförsäljning. Ledamöterna anmodas
tipsa Josef och Ingemar om nya annonsörer.

§35

Sanktion av kappseglingar 2011
Josef informerar om att han som tävlingsansvarig fram till årsmötet hittills
godkänt sanktion för de sökta kappseglingarna.

§36

Arbetsgrupp för planering av jolleverksamhet 2012
Med anledning av årsmötets beslut tidigare under dagen beslutar styrelsen att
utse Marianne Stålheim som sammankallande i en arbetsgrupp som inför
höstens planeringsdag ska ta fram ett underlag, som berörda klubbar kan ta del
av inför mötet.

§37

Arbetsgrupp för C55-satsning
Styrelsen utser Morgan Svensson, Trond Reimers, Niklas Warnicke och
Marianne Stålheim att ingå i en arbetsgrupp för att förbereda den planerade
C55-satsningen. Morgan utses till sammankallande.

§38

Klubbträffar 2011
Styrelsen beslutar att genomföra klubbträffar under 2011 på samma sätt som
föregående år.

§39

Nästa styrelsemöte
Ordföranden kallar till nästa möte i januari (preliminärt den 15:e)

§40

Mötets avslutande.
Mötet avslutades kl 17.00

Vid protokollet

Justeras:

_____________________________
Per Söderström /sekreterare

_________________________
Josef Jura / Ordförande

