VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte
via Skype 2012-09-19 kl 18.30
Närvarande: : Josef Jura (ordförande), Niklas Warnicke, Kent Persson, Per Åberg,
Trond Reimers, Marianne Stålheim och Ingemar Johansson.
Morgan Svensson fr o m § 6.
§1

Mötets öppnade
Ordföranden öppnar mötet.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkänns.

§3

Bilaga 1

Föregående mötesprotokoll
J Jura och T Reimers har olika uppfattning om texten i § 6 och § 13 varför J Jura
inte kan justera protokollet.
Efter samtal har T Reimers medgivit att J Jura får skriva om aktuella §-er.
J Jura lämnade en kortfattad muntlig redovisning över sin omskrivning av
aktuella protokollspunkter.
J Jura.s omskrivning av punkt 6 Möte SSF/distrikt
SSF´s styrelse beslutade på ett styrelsemöte i april att sätta samman en arbetsgrupp för kommunikation och samverkan med distrikten.
SSF´s styrelse valde att kalla individer från fyra distrikt bla en styrelseledamot
från VVSF`s styrelse, detta utan att informera VVSF.
VVSF finner detta anmärkningsvärt och påpekar detta i en skrivelse till SSF.
Skrivelsen skickas ut till styrelsen för godkännande (2012-07-09)
Marianne vill stryka en mening i skrivelsen för att kunna godkänna den
samma, meningen stryks enl. begäran.
Trond reserverar sig i efterhand ang. skrivelsen.
J Jura.s omskrivning av punkt 13. Styrelsearbete
Trond tycker att det tidvis varit hårda ordväxlingar i styrelsen och att flera
styrelseledamöter känt sig illa behandlade, han tycker även att
kommunikationen utåt har präglats av hårda nypor.
Josef håller inte med om detta, det har påpekats att påtagna uppdrag i
styrelsen inte utförts samt att det i klubbarna varit dålig respekt för tex
sanktioneringsdatum mm och det anser inte Josef ska betecknas som ”hårda
ord och hårda nypor”.
Bättre kommunikation måste till för att underlätta styrelsearbetet samt att
man därmed undviker missförstånd menar Josef.
Trond Reimers meddelade att han inte skriver protokoll för dagen möte
varvid Ingemar Johansson utsågs till detta uppdrag.
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§4

Ekonomi
Ingemar Johansson lämnade en kort redovisning över de få transaktioner som
berört det nya verksamhetsåret.
Behållning 190 122:55 varav reserverade medel för klubbutveckling 58 273:-

§5

Inkommande och utgående handlingar
Daglista utskickad inför mötet.
Magnus Heimerssons skrivelse ang regionkval/B-optimister har Marianne haft
samtal om varvid konstaterats vikten av att B-optimister är vår rekryteringsbas.

§6

Rapporter: Tävling kölbåt och jolle, Ungdom, Vättern samt
Utbildning.
Vänerpokalen/LIROS cup avslutad och prisutdelning genomförs i Hjo den 22
sept med DM den 23.e.
Konstaterades i enlighet med § 5 att sammanblandning regionkval och Boptimister skall undvikas.
Konstarades att E-jolleseglarna har 2 Elitserieregattor kvar med coaching.
Vänerserien avslutad. Utifrån minimalt intresse för avslutningsregattan
”Vänern Cup” har Karlstad Segelsällskap beslutat att ställa in denna regatta.
Vättern: HVKT- organisationen har återkopplingsmöte den 25 sept ang 2012
samt inriktningen för 2013.(Hjo stad 600 år, HJSS 100 år HVKT 100 båtar)
Utbildning: Utöver UTKAST kursplan pågår planering av detaljer inför planerade kurser.
Övrigt: M Stålheim informerade om KKF.s Finnjolleregatta med 3 OS-seglare
på startlinjen vilket inte fått någon tidningsnotis.

§7

Planeringsmöte inkl Extra förbundsmöte 20 oktober
Planeringsdagen kommer att hållas i Vänersborg Quality hotel.
Beslutades att Ingemar Johansson planerar vidare utifrån redovisat utkast till
program enl bilaga .
Bilaga 2
Kalenderutkast med all verksamhet inlagd utarbetas i samråd inför utskick till
klubbarna i samband med inbjudan och program under september månad.
Beslutades kalla till Extra förbundsmöte, samtidigt som planeringsmötet, med 2
behandlingsärenden: Stadgeändring revision samt förberedande av val till valberedning.

§8

Inför årsmötet
Utkast verksamhetsberättelse, preliminärt bokslut, utkast budget redovisades.
Ytterligare komplettering och detaljplanering kommer att pågå fram till nästa
styrelsemöte.
Beslutades kalla till årsmöte i Hjo den 24 november 2012.

§9

SSF/SBU
Konstaterades att SSF har minimal information om sammanslagningsarbetet inkl
informationstillfällen.
Beslutades att J Jura och I Johansson kontaktar SSF styrelse för information om
distriktets event uppgift att informera klubbar om kommande träffar mm.
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§ 10

Förbundsagenda
I Johansson redogör för den utskickade agendan.
Konstaterades att Extra seglardag utgår och distriktskonferens tillkommer vilket
reviderades i aktuell förbundsagenda enl bilaga
Bilaga 3

§ 11

Övriga frågor
M Svensson lämnade en kort rapport om incident på Sjötorpsregattan och föreslog att en rutin/blankett för incidentsrapporting skall tillföras VVSF säkerhetsarbete.

§ 12

Mötets avslutning
Mötet avslutades kl 20:15. Ordföranden tackar för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras:

_____________________________
Vid protokollet Ingemar Johansson

_________________________
Josef Jura / Ordförande

