VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte
i Lidköping 2011-05-22 kl 10.30

Närvarande: : Josef Jura (ordförande), Marianne Stålheim, Trond Reimers, Ingemar
Johansson, Morgan Svensson, Per Söderström och Niklas Warnicke
Anmält frånvarande: Per Åberg

§ 93

Mötets öppnade
Ordföranden öppnar mötet.

§ 94

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkänns.

§ 95

Föregående mötes protokoll
Inga synpunkter.

§ 96

Ekonomi
Ingemar redogör för läget (redovisning utskickad inför mötet).
Utgifter på styrelsekontot högre än beräknad på grund av diverse beslutade inköp, vilka inte kunnat placeras på annat konto.
Styrelsen beslutar att köpa in bonader för årets seglare och detta år även till årets
ledare.

§ 97

Inkommande och utgående handlingar
Daglista utskickad inför mötet, inget att åtgärda.

§ 98

Rapport Tävling kölbåt och jolle Vänern /Vättern
Morgan redovisar att sanktionskompletteringarna i stort är klara. Övriga har haft
kontakt med Morgan. Kölbåtstävlingarna inleds nästkommande helg. Vätternrace som ska genomföras helgen därefter saknar fortfarande licensierad seglingsledare. HVKT har nu tillräckligt antal anmälda.
Konsekvenserna av C55-satsningen och eventuella problem med att den planerade aktiviteten i Åmål sammanfaller med jolleseglingar (Oxcupen) diskuteras.
Kommande års aktiviteter behöver finnas med i tankarna vid planeringsdagen.
Två Team vänerläger har genomförts. Elitserie och rikskval hölls föregående
helg. Denna helg genomförs Framnäsregattan och prova-på aktiviteter i Lidköping. Inga jolleaktiviteter i Vättern igång förutom i Hjo. Kollisionen mellan

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Guldkroken Cup och Grönviksträffen är olycklig men det finns nu inget annat
alternativ är att fullfölja och att båda ska räknas i serien.
Det kan konstateras att det i många fall är problem att fylla funktionärsrollerna
vid tävlingarna. En motion bör övervägas ifråga om domarförsörjningen. Trond
och Morgan tar fram ett förslag.
§ 99

Redovisning av regionala träffen VVSF / VKSF
Minnesanteckningar från mötet den 5 maj har skickats ut inför mötet.
Konkreta problem finns egentligen i relation till klassförbunden och deras tävlingsplanering. Denna fråga kommer att lyftas på kommande distriktskonferens.
Kommunikationsfrågorna kommer också att tas upp på konferensen den 31 maj.
Ambitionen är att man från distriktskonferensen utformar en generell skrivelse
från distrikten till klassförbunden angående samarbete kring sanktionsansökningarna och därefter skrivelse från oss till berörda klassförbund och slutligen
en motion i frågan.

§ 100

Rapport utbildning
Ingemar redovisar genomförda utbildningsaktiviteter. Generellt har det varit ett
lågt deltagande, vilket leder till framtida funktionärsbrist. Viktigt att få klubbarna att genomföra sina grundläggande utbildningar för att få en tillräcklig rekryteringsbas.

§ 101

VVSF policy Seglarskola / tävlingsverksamhet
Det är de certifierade klubbarnas sak att visa på hur man följer reglerna för
SSF:s seglarskola. Sailcoachen ska kunna stötta klubbarna i detta och följa upp
verksamheten i enlighet med det regelverk som gäller för Idrottslyftet.
Det finns ingen direkt koppling med färgpyramiden på tävlingssidan. I Vänerpokalsammanhang utnyttjas begreppen A- och B-optimist.

§ 102

Hemsidan
Morgan har gått kurs kring Förbund Online. Dessvärre omfattade det inte tävlings- och utbildningsmodulerna. Morgan ska titta närmare på hur vi kan nyttja
hemsidesdelen i systemet.

§ 103

Redovisning från möte med Vänerförbundens samarbetskommitté (SBU)
Minnesanteckningar från mötet den 16 maj har skickats ut inför dagens möte.
Förutsättningarna för ett eventuellt samgående verkar till stora delar vara okända
ute bland distriktsorganisationerna. Ny träff planeras den 27 september i Åmål.
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§ 104

Planeringsdag i Karlstad 22 oktober
Planeringsdagen kommer att hållas i klubbhusen (KSS och KKF).

§ 105

Övriga frågor
Det finns anledning för distriktet att få klubbarna att arbeta med medvetet med
säkerhetsfrågorna både vid tävlingar och i daglig verksamhet. Inriktningen bör
vara att ställa frågor som grund för att få igång säkerhetstänkandet. Marianne
(jolle) och Morgan (kölbåt) påbörjar förberedelser för en utbildningssatsning.
Ingemar jobbar vidare med SISU kring resursfrågan.
Ingemar redovisar en reviderad förbundsagenda.

§ 106

Mötets avslutande.
Mötet avslutades kl 14.00. Ordföranden tackar för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras:

_____________________________
Per Söderström / Sekreterare

_________________________
Josef Jura / Ordförande

