Protokoll från styrelsemöte
VVSF 2012-09-01
Närvarande: Från styrelsen: Josef Jura , Marianne Stålheim, Ingemar Johansson, Morgan
Svensson, Niklas Warnicke och Trond Reimers. Från valberedningen: Sven Sjöö
Anmäld förhinder: Kent Persson och Per Åberg
1. Mötets öppnande
Josef öppnade mötet och önskade välkommen.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll
Det kom inga anmärkningar på protokollet.
4. Ekonomi
Ingemar redovisade förbundets ekonomi. Vi har följande utestående fodringar
Läger SSWL 3 600, Utbildning RF 10 000, Coachning kval 4 800
5. In- och utgående handlingar
Stadgeändringen kan användas enligt förslag.
Till Amnehärads båtklubbs jubileum representerar Josef och Ingemar
m/respektive. VVSF står för boende. Beslut VVSF representerar vid 50, 100, 150 år
etc.
Inbjudan SDF-träff OS-effekter vi bör representeras från styrelse och en klubb.
6. Möte SSF/Distrikt
Det råder olika uppfattningar i styrelsen angående mötet som SSF kallat till
beträffande kommunikation. Trots att SSF’s styrelseordförande har framfört att
detta inte är knutet till distrikten är några i vår styrelse missnöjda med hur
gruppen har utsedds.
7. Rapporter från sektionerna
a. Kölbåt
Ganska bra med rapporteringar, men några resultat saknas. Vänercupen
närmar sig slutet återstår bara Torsö och sjötorp. C-55 satsningen har inte
lyckats.

b. Jolle
Det är ca 30 seglare som har tävlat i Liros cup. I dag är sista deltävlingen.
Sammanslagning av liros cup och kval i samma tävlingar fungerar inte så
bra för B-optimister. Klarar vi inte separera bör vi ta färre tävlingar i
cupen.
c. Ungdom
Läger i Karlsborg 11-12 augusti hade lite få deltagare (18). Sommarens
väder kan ha påverkat deltagandet. Det är inte så många tjejer som är
med och då är det svårt att behålla dem. Ingemar fixar priser till
avslutningen.
d. Utbildning
Utkast till utbildningsplan redovisades.
8. VVSF säkerhetspolicy, befattningsbeskrivning säkerhetsansvarig
Befattningsbeskrivningen fastställs.
Alla läser igenom ISAF Offshore Special Regulations till nästa möte. Trond skickar
länk. http://www.sailing.org/specialregs
9. Idrott online/Hemsidan
Idrott online har dragits med några buggar som nu är åtgärdade. Sedan 1 maj har
det varit 160 uppdateringar på vår sida. Antalet besökande 450 individer per
månad i snitt. Maj-augusti.
Ind ta arbetas det med och vi får förhoppningsvis en mailfunktion snart.
Utbildningsmodulen är kopplat till ssf, och varje klubb kan själv välja att ha en
egen sida.
10. Planeringsdagen ( Hjo ) 20 oktober
Beslutas att hålla planeringsdagen i Vänersborg som en följd av lägre kostnad.
Årsmötet flyttas från Arvika till Hjo.
Utbildning Ind TA hålls på planeringsdagen.
Samtidig kallas till extra förbundsmöte med anledning av förväntad förslag om
sammanslagningSSF/SBU
11. Föreningsträffar: Återstående, Åtgärder?
Kvarstår AMBK och StBK i övrigt har samtliga klubbar kontaktats.
Ambk besöks på lördag av Josef och Ingemar.
12. Sailcoach-Klubbutvecklingsprojekt
Återstående projekt-Ekonomi
Ingemar redovisade för aktuellt läge angående klubbutveckling.

13. Styrelsearbete
Det har tidvis varit hårda ordväxlingar i styrelsen och flera styrelseledamöter
känner sig illa behandlade. Även kommunikationen utåt har präglats av hårda
nypor. Styrelsen blev inte överens om hur styrelsearbetet ska fungera i framtiden.
14. Valberedningen
Sven redovisade för läget inför val vid årsmötet. Marianne ställer inte till omval
och Trond avsäger sig sina uppdrag i styrelsen.
Tre klubbar utses att komma med förslag till ny valberedning. Förslagsvis Karlstad
SS, Mariestad SS och Vänersborg SS.
15. Förbundsagenda
Nästa styrelsemöte 19 september via Skype kl 18:30.
Sista styrelsemöte innan årsmöte 24 oktober Mariestad kl 18:30
Ingemar håller på att förbereda handlingar inför årsmötet.
16. Övriga frågor
Josef informerade om att NWT hade frågat om vi hade planerat något med tanke
på Fredrik Lööfs OS-Guld.
17. Avslutning
Josef avslutade mötet.
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