VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte
i Vänersborg 2011-08-11 kl 18.30

Närvarande: : Josef Jura (ordförande), Marianne Stålheim, Trond Reimers, Ingemar
Johansson, Per Söderström, Niklas Warnicke och Per Åberg samt Sven
Sjöö från valberedningen.
Anmält frånvarande: Kent Persson och Morgan Svensson
§ 107

Mötets öppnade
Ordföranden öppnar mötet.

§ 108

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkänns.

§ 109

Föregående mötes protokoll
Inga synpunkter. Det noteras att Kent saknades bland de närvarande.

§ 110

Ekonomi
Bilaga 1
Ingemar redogör för läget (redovisning utskickad inför mötet), vilken kompletterats med summeringar inför dagens möte. Avvikelser under ”Kansli” beror mest
på inköp av flaggor mm som styrelsen beslutat om under våren.
”Arvode kassör” ska avse ekonomiadministration, vilket inte tydligt framgår av
budgetbeslutet. Frågan om arvoden och ersättningar bör tas upp som separat
punkt kommande årsmöte.

§ 111

Inkommande och utgående handlingar
Daglista utskickad inför mötet.

Bilaga 2

SSF har inbjudit distriktens valberedningar till fortbildning den 28 sept. Styrelsen beslutar att en representant för valberedningen kan anmäla sig.
Skrivelser till aktuella klassförbund och arrangörskommittén om behovet av
bättre framförhållning i tävlingsplaneringen ska utformas tillsammans med
VKSF.
Vi ska delta vid ordförandeträffen för Västsvenska IF i Uddevalla.
Deltagande i samverkansmöte som ordnas av Östergötlands BF 22 oktober om
någon har möjlighet.
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§ 112

Rapport Tävling kölbåt och jolle Vänern /Vättern samt utbildning
Ingemar redogör för ”Vättern kors och tvärs”, som hade 69 deltagare. Frågan
om ett liknande arrangemang på Vänern bör tas upp på planeringsdagen.
Marianne redogör för C55-satsningen som uteblivit på grund av diverse förseningar. Åmål önskar att komma med i C55-satsningen men att det förskjuts till
nästa år. Anvisade medel bör budgeteras för 2012.
Niklas redogör för att det inte ordnades coachning för de få deltagande ejollarna vid JSM och att han själv skötte coachningen för optimisterna, varför
pengarna för detta inte förbrukats.
Höstsäsongen inleds med läger i Karlsborg kommande helg. Drygt 25 deltagare
förväntas. Höstens rikskval har flyttats till våren. Frågan är om man ska satsa på
coachning för de fåtal e-jollar som seglar elitserien. Styrelsen förordar att
coachning ska genomföras. Möjligheterna att skaffa en sponsor för Vänerpokalen och teamverksamheten diskuteras.
Ingemar redovisar planeringen för kommande säsong. Eventuellt kan det komma att behöva kompletteras med en domarutbildning.
Bilaga 3

§ 113

Hemsidan
Morgan har påbörjat arbetet med den nya hemsidan.

§ 114

Årets seglare och årets ledare
Klubbarna ska tillskrivas (seglarnytt) om nomineringar till dessa utmärkelser.

§ 115

Valberedningen
Valberedningen ska till att inleda sitt arbete. Valberedningen avser att nyttja
planeringsdagen för sitt arbete.

§ 116

Planeringsdag i Karlstad 22 oktober
Planeringsdagen kommer att hållas i klubbhusen (KSS och KKF). Genomförs i
princip enligt tidigare upplägg.

§ 117

Övriga frågor
Josef och Ingemar deltog i SBU Vänerförbundens samarbetskommitté för diskussioner kring eventuell sammanslagning av SBU och SSF. En faktura har
kommit till VVSF. Styrelsen beslutar att bestrida fakturan.
Ingemar redovisar en reviderad förbundsagenda, vilken godkänns. Bilaga 4
Nästa regionmöte föreslås bli i slutet av september. Ingemar tar fram förslag.

§ 118

Mötets avslutande.
Mötet avslutades kl 21. Ordföranden tackar för visat intresse.
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Vid protokollet

Justeras:

_____________________________
Per Söderström / Sekreterare

_________________________
Josef Jura / Ordförande

