VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte
via Skype 2011-02-27 kl 18.30
Närvarande: : Josef Jura (ordförande), Marianne Stålheim, Kent Persson, Trond
Reimers, och Ingemar Johansson, Per Åberg och Per Söderström
Frånvarande: Niklas Warnicke och Morgan Svensson
§ 54

Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet.

§ 55

Protokolljustering och fastställande av dagordning
Sekreteraren skickar ut till styrelsen för eventuella synpunkter. Kommer inga
synpunkter justerar ordföranden. Dagordningen godkänns.

§ 56

Föregående mötes protokoll
Inga synpunkter.

§ 57

Ekonomi
Kassören redogör för läget i samband med övertagandet.
Utfall enl bilaga

§ 58

Inkommande och utgående handlingar ( se bifogad fil )
Diverse inbjudningar

§ 59

Rapporter från sektionerna: tävling kölbåt och jolle Vänern / Vättern.
Årsmöte har hållits i Vätterns seglarförbund där årets kappseglingar har lagts
fast. Hittills 24 anmälningar till Vättern Kors och tvärs.
Inbjudan till första Team Väner-lägret har gått ut.

§ 60

Rapport sanktioner M.Stålheim.
Kvarstående frågetecken har retts ut.

§ 61

Ungdom
Ingen rapport

§ 62

Utbildning
Rapport om föreningsträffarna har redovisats i utskicket. Enl bilaga
Lidköpingsträffen samlade deltagare från SSW och Blomberg.
Föreningsträff i Karlsborg, CSS ,HJSS samt Sjöscauterna Jönköpinng
Många styrelserepresentanter har bytts i klubbarna.
Klubbarna strävar att genomföra poängsegling kölbåt varje vecka!
Ungdomsverksamheten inriktas mot seglarskola och i vissa fall träningsgrupper.
Klubbarna är väl införstådda med sina skyldigheter att registrera sig på Idrott
Online bl a för att göra sin årsrapport till SSF.
Kursprogrammet – Ingemar redovisar det aktuella läget. Enl bilaga

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
På gång just nu är besiktningsmannakurs, seminariet och kick-offdag för
utbildningsansvariga med ekonomiskt stöd från SISU. Seglarskoleinstruktör,
just nu en anmäld elev.
Klubbarna önskar ha tillgång till en docka för övningar i motorbåtsutbildningen.
Ingemar har förberett en träningsdocka för utlåning till klubbarna. Styrelsen
beslutar att låta Ingemar färdigställa dockan.
§ 63

Ombud Seglardagen
Till ombud vid seglardagen utses Josef och Morgan.

§ 64

Ombud årsmöten Värmlands Idrottsförbund/SISU samt Västergötlands
idrottsförbund/ SISU
Josef representerar vid Värmlandsmötet samt Ingemar och Per vid
Västergötlands möte.

§ 65

Ombud möte SSF, VVSF, VKSF den 3 mars (se bifogade filer)
Styrelsen representeras av Josef, Morgan, Ingemar och Per S. Viktig fråga för
Vätterklubbarna är att om det skulle bli en regionbildning så ska alla
Vätterklubbarna vara med i samma region.

§ 66

Övriga frågor
Bredband till kansliet är beställt men ännu inte levererat. Inköp av kopiatorn är
på gång. Kopiatorn fanns inte på lager.
Josef föreslår att styrelsen förses med pikétröjor med logga. Styrelsen godkänner
förslaget.
Morgan och Josef har börjat titta på Idrott-online. Mer information önskas från
SSF om hur det är tänkt att den ska nyttjas av distrikten. Ingemar redovisar att
klubbarna redan nu ska registrera LOK via Idrott-online och den nyttjas också
för utbildningsadministrationen.
Marianne anmäler att frågan om samgående med SBU bör diskuteras ingående
vid nästa sammanträde.
Remiss från Länsstyrelsen i Värmland beträffande strandskyddet är på gång.

§ 67

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir den 26 mars i Karlstad

§ 68

Mötets avslutande.
Mötet avslutades kl 19.20

Vid protokollet

Justeras:

_____________________________
Per Söderström /sekreterare

_________________________
Josef Jura / Ordförande

