VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte
via Skype 2011-09-11 kl 18.30

Närvarande: : Josef Jura (ordförande), Ingemar Johansson, Per Söderström, Niklas
Warnicke, Kent Persson och Morgan Svensson och Trond Reimers
samt Marianne Stålheim via chatten.
Anmält frånvarande: Per Åberg
§1

Mötets öppnade
Ordföranden öppnar mötet.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkänns.

§3

Föregående mötes protokoll
Inga synpunkter.

§4

Ekonomi
Bilaga 1
Ingemar redogör för vid verksamhetsårets slut. Överdraget på styrelsekontot
härrör från de inköp, som styrelsen beslutat om. På ungdomssidan har inte coacher och tränare anlitats i den omfattning som var planerat. Samma sak gäller
för tävlingsverksamheten.
Uppskjutna aktiviteter och försenade fakturor ska tas med i kommande budget.

§5

Inkommande och utgående handlingar
Daglista utskickad inför mötet.

Bilaga 2

SSF har skrivit angående föreningar som inte fullgjort sina förpliktelser. Flera
klubbar har hört av sig med anledning av detta.
SISU Värmland har bjudit in till träningsläger för kanslister. Styrelsen beslutar
att låta Ingemar anmäla sig.
§6

Rapport Tävling kölbåt och jolle Vänern /Vättern
Morgan redovisar att Vänerserien avslutats med Torsö Runt. Förberedelser för
seriefinalen pågår inför 24-25 september i Karlstad. C55-satsningen har skjutits
till 2012 på grund av svårigheterna att få detta i kalendern.
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Ingemar har tillskrivit klassförbunden angående deras säsongsplanering. SSF har
inte grepp om detta ännu. Berörda klassförbund har fått skrivelse med uppmaning att offentliggöra sin planering före sista september.
Niklas redovisar att jollarnas Vänerpokal har avslutats. Många regattor ingick
med möjligheter till borträkning. Detta behöver utvärderas. Kent påpekar att det
är viktigt att förbereda planeringsdagen utifrån årets erfareneheter.
Information saknas om Knallecupen. Niklas kollar upp detta.
Kent rapporterar att det är låg aktivitet på jollesidan i Vättern. Kölbåtsseglingarna utöver HVKT har vikande deltagande. Nästa års HVKT planeras bli av lite
mindre omfattning för att sedan skalas upp till 2013 när Hjo firar 100 år.
Diskussion om hur man kan marknadsföra kappseglingarna bättre för att få bättre deltagande.
§7

Avslutningsprogram Vänerpokalen
Avslutning sker i samband DM för Optimist- och E-jollar i Skoghall nästa helg
med C55-seglingar hos KKF som inledning. En viss ersättning, 500 kr per båt,
ska utgå till KKF för lånet av båtar. Detta beaktas i budgeten.

§8

Utbildning
Bilaga 3
Ingemar redogör för planeringen enligt utskickat förslag. Styrelsen antar förslaget som kursplan.

§9

SRS-information
Trond, som nu blivit ordförande i SRS-gruppen, berättar att man kommer att
göra en hel del ändringar inför kommande säsong. Deltagarna i gruppen har en
god geografisk spridning. SRS har fått en ökad spridning sannolikt beroende på
att det är enkelt och billigt.
Mallar kommer att tas fram för inbjudan och seglingsföreskrifter för SRStävlingar.

§ 10

Möte med SSF och VKSF
Regionsmötet kommer att hållas i Karlstad den 19 september. Meddela Josef
och Ingemar om eventuellt deltagande. KSS ska bjudas in med anledning av deras skrivelse angående anslutning till IdrottOnline.

§ 11

Möte med SBU
Josef och Ingemar deltog tidigare i SBU Vänerförbundens samarbetskommitté
för diskussioner kring eventuell sammanslagning av SBU och SSF. Nytt möte
kommer att äga rum den 28 september i Åmål.
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§ 12

Planeringsdagen 22 oktober
Planeringsdagen kommer att hållas i klubbhusen (KSS och KKF). Genomförs i
princip enligt tidigare upplägg med kölbåt och jolle var för sig kring tävlingsplaneringen. Ambitionen är att få utrymme för mer än själva kalenderfrågorna.
Klubbarna ska uppmanas att lämna in sina önskemål om tidpunkter i förväg.
Ingemar föreslår att man ska lägga ett förslag till program utifrån kända önskemål, vilket styrelsen biträder.
Ingemar jobbar vidare med ett eventuellt gemensamt inledningspass av mer generell karaktär.

§ 13

Förbundsagenda
Ingemar redogör för den utskickade agendan.

Bilaga 4

§ 14

Övriga frågor
Josef föreslår att styrelsemötet den 15 oktober ska bli ett tvådagarsmöte lördagsöndag på Luringen på Lurö. Flertalet har möjlighet att delta. Meddela Josef och
Ingemar om deltagande samt eventuellt medföljande.
Morgan informerar om att det i Karlstad genomförs en utbildning för IdrottOnline/förbund. Morgan anmäler sig till denna. Ingemar utnyttjar eventuellt motsvarande utbildning i Västergötland.

§ 15

Mötets avslutning
Mötet avslutades kl 20:20. Ordföranden tackar för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras:

_____________________________
Per Söderström / Sekreterare

_________________________
Josef Jura / Ordförande

