Protokoll från styrelsemöte
VVSF 2012-04-22
Närvarande: Josef Jura, Kent Persson, Marianne Stålheim, Ingemar Johansson, Per Åberg,
Morgan Svensson och Trond Reimers. Niklas Warnicke deltog från punkt 6.
1. Mötets öppnande
Josef öppnade mötet och önskade välkommen.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes. Under övriga punkter tas stadgeändring upp.
3. Föregående mötesprotokoll
Det kom inga anmärkningar på protokollet.
4. Ekonomi
Ingemar redovisade förbundets ekonomi. Den stora förändringen sedan förra
redovisningen är under kostnader för information. Orsaken är att kalendern har
belastats detta konto.
5. In- och utgående handlingar
Det har inte varit så många händelser på daglistan. Kalendern är utdelat till alla
klubbar förutom 2.
6. Rapporter från sektionerna
a. Jolle
Tävlingskalendern för jollarna saknas fortfarande på VVSF’s hemsida!
Marianne skickar underlag till morgan som lägger ut kalendern på
hemsidan.
Rapport från Liros Nordic Race där 350 seglare från hela norden gjorde
upp i det 7 gradiga vattnet utanför Stenungsund. Från VVSF-distriktet
deltog 6 E-jolleseglare, 5 Optimistjolleseglare och för första gången 3
Zoom 8 seglare. E-jolle tjejerna Helene Radich och Amanda Källsbäck
klarade sig bäst och blev 6:a respektive 8:a.
b. Vättern
Arbetet med HVKT skrider fram enligt plan. Det känns lite trögt just nu,
men 20 båtar är anmälda. Jobbar med ett nyhetsbrev som kommer om
några veckor.
c. Kölbåt
Vi har 35 ansökta tävlingar i distriktet för kommande säsong. För
merparten av dem saknas information om funktionärer och de kan
därmed inte godkännas. Namn på funktionärer skulle rapporterats in
senast 31/3. Problemet kan bero på okunskap i den nya programvaran.
Marianne och Morgan kontaktar klubbarna och erbjuder hjälp om det
behövs.
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d. Utbildning
7 seglingsledare har utbildats och praktik kommer att anordnas under
sommaren. Det har också utbildats 7 funktionärer för
kappseglingsexpedition.
Föreningsbesök
Just nu återstår Sjötorp, Amnehärad, Blomberg, Hällekis och OnWater att besöka.
Ingemar och morgan har sammanställt behovet av hjälp. Utbildning och stöd
kommer att ges till klubbar som behöver detta. Morgan kontaktar SISU för att se
vad de kan bidra med.
Säkerhetsansvarig, säkerhetsplan
Per redovisade för sina planer om hur han tänker jobb vidare. Tanken är att
hämta material från ISAF och SSF och implementera detta i vårt distrikt. Skriftlig
plan redovisas vid nästa styrelsemöte.
Förslag regionindelning SSF / SBU
VVSF vill meddela SSF våra tankar kring regionsindelning. Morgan och Trond
utarbetar ett förslag som skickas på remiss till övriga ledamöter.
Årsmöte VIF / SISU
VIF/SISU jobbar med en sammanslagning för att bli mer effektiva och
ändamålsenliga i Värmland. I Västergötland har sammanslagningen redan
genomförts.
Årsmöte Vänerns Vattenvårdsförbund
Josef redogjorde kort från årsmötet.
Jackor
Josef letar efter alternativ till tidigare jacka som hade kvalitetsproblem.
Övriga frågor
Utifrån RF’s revidering av stadgar som styr revision för SDF har inte SSF gjort
revidering av normalstadgar för SDF! VVSF stadgar är baserade på
normalstadgarna och således inte förenliga med RF’s stadgar. Vi behöver ändra
våra stadgar så de är anpassade till RF.
Avslutning
Josef avslutade mötet och påminde om vårt nästa möte den 10 maj i Vänersborg.
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