VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte
via skype 2011-01-16 kl 18.30
Närvarande: Josef Jura (ordförande), Morgan Svensson, Marianne Stålheim,
Trond Reimers, Niklas Warnicke, Per Åberg och Ingemar Johansson
Frånvarande: Kent Persson, Per Söderström
§ 41

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
Utsågs Ingemar Johansson att föra dagen protokoll.
Utsågs Per Åberg att justera dagens protokoll.

§ 42

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning enligt bilaga fastställdes.

Bilaga 1

§ 43

Föregående mötesprotokoll
I Johansson frågade om anmälan om VVSF.s styrelsefunktionärer till SSF skett
enl senaste anvisningarna från SSF, genom förbunds Online!
M Svensson och I Johansson påskyndar att detta kan fungera!
I övrigt inget att erinra!

§ 44

Ekonomi
a) Dagsläget:
b) Utfall enligt bilaga.

§ 45

178 925:30

Inkommande och utgående handlingar
Dagsaktuella handlingar enligt daglista föredrogs.

Bilaga 2
Bilaga 3

§ 46

Rapporter
Tävling kölbåt
Morgan Svensson rapporterar att aktuella kappseglingar är sanktionerade samt
att ytterligare kappseglingar är under planering.
Planering för C55-satsningen är under utarbetande.
Tävling jolle
Marianne Stålheim fick uppdrag att kontrollera att alla planerade tävlingar är
sanktionerade!

§ 47

Ungdom
Niklas Warnicke rapporterar att VÄSS är under planering av Lysekilslägret.
Utkast arbetsbeskrivning distriktstränare bordlades till styrelsemötet i Karlstad
den 26 mars.

§ 48

Utbildning
Konstaterades att utbildningsfrågor inkommit från klubbar vilka skall bearbetas i
samråd med utbildningsansvarig SSF.
Föredragen utkast kursplan enl bilaga fanns inget att erinra.
Bilaga 4

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
§ 49

VVSF kansli arbetsbeskrivning
Fördragen arbetsbeskrivning fastställdes.

Bilaga 5

§ 50

Sailcoach
Föreslagen arbetsbeskrivning bordlades till styrelsemöte i Karlstad varvid denna
event synkroniseras med distriktstränare.
Planerad klubbutvecklingsverksamhet genomförs enligt plan.

§ 51

Förbundsagenda
Föredragen förbundsagenda enl bilaga konstaterades beskriva fastställda tider
för kommande verksamhet.
Bilaga 6
Ingemar Johansson rapporterar att åtta föreningsträffar är planerade under tiden
31 jan – 8 mars.

§52

Övriga frågor
a) Förarbetat inköp av scanner/skrivare/kopiator skall utvärderas och
genomföras.
b) Konstaterades att kansliet bör förses med fast bredbandsuppkoppling.
Morgan Svensson och Ingemar Johansson samarbetar i dessa ärenden.

§53

Mötets avslutande.
Mötet avslutades kl 19.40

Vid protokollet

Justeras:

_____________________________
Ingemar Johansson /sekreterare

_________________________
Per Åberg

