VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte
via Skype 2011-04-17 kl 18.30
Närvarande: : Josef Jura (ordförande), Marianne Stålheim, Trond Reimers, Ingemar
Johansson, Per Åberg, Morgan Svensson och Niklas Warnicke
Anmält frånvarande : Per Söderström
§ 80

Mötets öppnade
Ordföranden öppnar mötet.
Utsågs Ingemar Johansson att föra dagens protokoll.

§ 81

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkänns.

Bilaga 1

§ 82

Föregående mötes protokoll
Inga synpunkter.

§ 83

Ekonomi
Ekonomiansvarig redogör för läget (utfall bifogat kallelse) och redovisar enl
alternativ modell för presentation av utfallet.
Bilaga 2
Poängterade återhållsamhet angående inköp.

§ 84

Inkommande och utgående handlingar
Inget att åtgärda

§ 85

Bilaga 3

Rapport Tävling kölbåt och jolle Vänern /Vättern
Morgan S presenterar ett underlag som har tagits fram beträffande satsningen på
C55 enl utarbetat förslag enl bilaga
Bilaga 4
Konstaterades att man är helt i föreningarnas händer avseende båtar!
I utarbetat förslag finns ingen koppling till fortbildning för
seglarskoleinstruktörer!
Beslutades att MSK skall inbjudas som ett led i C-55-satsningen till Lidköpings
”Provapå”-dag!
Ansvar för detta överlämnades till VVSF sailcoach.
Morgan S rapporterade även att flertal inte kompletterat sin sanktionsansökan.
Efter påminnelse har viss rättelse åstadkommits.
Marianne S redovisade att redan efter 1.a regattan i Stenungsund har
ifrågasättande av poängräkning i Vänerpokalen inkommit.
VVSF jollerepresentanter har beslutat att liggande tävlingsbestämmelser gäller.
Kent P redovisade att 36 båtar nu anmälda till HVKT.

§ 86

Rapport Ungdom
Team Vänerlägret i Lysekil är i full gång med 28 deltagare.
Lägret i Lidköping är under planerings stadie.
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§ 87

Rapport utbildning
Planerad kursverksamhet genomförd i viss samarbete med VKSF.
Återstår praktisk del av seglarskoleinstruktörskursen.
Utkast kursplan för hösten kommer att tas fram ( förmodligen klar till nästa
möte ) efter samarbete med SSF och VKSF.

§ 88

Hemsidan
Morgan S redogör för kommande utbildning för ny hemsida kopplad till
SSF IT- modul.
Beslutades att Morgan S inhämtar underlag för att VVSF kan studera den
administra delen inom Förbund Online.
Stående efterlysning av material för hemsidan.

§ 89

Möten.
Samarbetsmöte VKSF /VVSF
Efter viss samverkan med VKSF har ett möte föreslagits den 5 maj i Vänersborg
med en agenda enl bilaga
Bilaga 5
Deltagare från VVSF anmäler intresse. Josef J och Ingemar J redan klara.
Distriktskonferens 31 maj
Konstaterades att tidpunkten är mycket olämplig.
Beslutades efter hörande att Ingemar J representerar VVSF
Mötesplan VVSF
Planerat datum för styrelsemötet i Hjo ändrades från lördagen 21 maj till söndag
22 maj, mötestiden oförändrad (10 30—13 00).
Planerat datum för styrelsemöte i Vänersborg flyttades från 20 augusti till
torsdagen den 11 augusti kl 18 30 i Vänersborg..
Att beakta till detta möte skall även valberedningen kallas.

§ 90

Planeringsdag 22 oktober
Ingemar J rapporterade att SISU /VIF Värmland inte har några avtal med
konferensanläggningar varför vi själva får undersöka och boka.
Morgan S fick uppdrag att undersöka lämpliga lokaler.

§ 91

Övriga frågor
Josef J rapporterade från följande möten
VIF/SISUVärmland årsstämmor: Inget spec att rappotera.
Vänerns Vattenvårdsförbund: Satsning att säkra Göta Älvs stränder.
Ingemar J rapporterade från VIF/SISU Västergötlands årsstämmor:
Konstaterades att mer samarbete riktas med Västsvenska IF/SISU!
Ingemar J efterfrågade om planering av ”Framtidsdag ” skall ske?
Beslutades trots viss tveksamhet att planering kan påbörjas!

§ 92

Mötets avslutande.
Mötet avslutades kl 20 40. Ordförande tackar för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras:

_____________________________

_________________________
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Ingemar Johansson / utsedd sekreterare

Josef Jura / Ordförande

