VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte
i Karlstad 2011-03-26 kl 10.30
Närvarande: : Josef Jura (ordförande), Marianne Stålheim, Kent Persson, Trond
Reimers, Ingemar Johansson, Per Åberg, Morgan Svensson och Per
Söderström
Frånvarande : Niklas Warnicke

§ 69

Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet.

§ 70

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkänns.

§ 71

Föregående mötes protokoll
Inga synpunkter. Valberedningen ska ha justerade protokoll.

§ 72

Ekonomi
Kassören redogör för läget (utfall bifogat kallelse) och redovisar en alternativ
modell för presentation av utfallet.

§ 73

Inkommande och utgående handlingar (se bifogad fil )
Diverse inbjudningar mm

§ 74

Rapport Tävling kölbåt och jolle Vänern /Vättern
Morgan presenterar ett underlag som har tagits fram beträffande satsningen på
C55. Möjligheterna att på lämpligt sätt få in det i kalendern diskuteras. Kontakt
tas med de tre klubbar som har båtar inför slutligt ställningstagande. Aktivitet i
anslutning till ”Holmgrens Vättern kors och tvärs” i Jönköping bedöms
intressant. Till HVKT är för närvarande 31 båtar anmälda.

§ 71

Rapport Ungdom
Inbjudan till läger i Lysekil har gått ut och ca 16 anmälda hittills.
Fråga har kommit om deltagande från distriktet vid prova-på i samband med
Framnäsregattan i Lidköping (21 maj). Styrelsen bedömer att det kunde vara
intressant som en del i C55-satsningen.

§ 72

Rapport utbildning
Reviderad kursplan har skickats ut med kallelsen.

§ 73

Sailcoach/distriktstränare
Ingemar kommenterar den utskickade arbetsbeskrivningen. Information om
detta ska läggas ut på vår hemsida. Ambitionen ska vara att stötta KKS och
Viared för att få igång deras verksamhet.
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§ 74

Redovisning av regionala träffen SSF /VKSF / VVSF
Anteckningar från mötet har skickats ut.

§ 75

Seglardagen i Göteborg
Morgan redogör för diskussioner och beslut från Seglardagen.

§ 76

Hemsidan / VVSF på Facebook
Morgan redogör för hur han jobbar med hemsidan. Ingemar kollar upp hur vi
ska få tillgång till medlemsuppgifter.
Magnus har skapat en grupp på Facebook för att kommunicera i
sailcoachverksamheten. Styrelsen beslutar att detta ska fortgå. Viktigt villkor att
information (med VVSF som avsändare) också ska finnas tillgängligt via andra
kanaler. Morgan ska kolla om vi kan få igång RSS-funktionen för att nå ut med
informationen.
Trond reserverar sig mot beslutet med hänvisning till de villkor som gäller för
Facebook.

(Per Å och Kent lämnar mötet kl 14:05)
§ 77

Planeringsdagen 22 oktober
Ingemar föreslår att vi borde genomföra detta fredag kväll – lördag för att få
plats med fler aktiviteter med inriktning på klubbutveckling. Styrelsen bedömer
det svårt att få intresse för deltagande två dagar och att själva planeringsdagen
för tävlingsverksamheten hålls avskilt men möjligen samtidigt.

§ 78

Övriga frågor
Josef föreslår inköp av kepsar med brodyr, jackor och beachflaggor mm.
Styrelsen beslutar att köpa in två flaggor och att stämma av de övriga inköpen
med nu frånvarnade ledamöter.

§ 79

Mötets avs lutande.
Mötet avslutades kl 14:50. Ordförande tackar för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras:

_____________________________
Per Söderström /sekreterare

_________________________
Josef Jura / Ordförande

