Protokoll från styrelsemöte
VVSF 2012-05-10
Närvarande: Josef Jura , Marianne Stålheim, Ingemar Johansson, Morgan Svensson, Niklas
Warnicke och Trond Reimers.
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. Det har kommit in 300 kr från
Stenungsund som betalning för tränare, ytterligare 300 kr förväntas komma. Läget
är under kontroll
5. In- och utgående handlingar
Josef åker på ordförandekonferens den 18 juni i VIF Värmland och Ingemar på
”Öppet hus” Idrottens hus Skövde.
6. Rapporter från sektionerna
a. Kölbåt
Slutförandet av sanktioneringen av årets seglingar är äntligen klar. I år har
det tagit mycket kraft från styrelsen. Detta är inte acceptabelt! Möckeln
race är nu sanktionerad. I samband med planeringsdagen till hösten
kommer det att genomföras utbildning.
b. Vättern
Fortfarande 20 båtar anmälda till HVKT nytt möte 20/5.
c. Jolle
Andra lägret för säsongen har nu genomförts i Lidköping med 31
deltagare. Framnäs regattan är nästa arrangemang och det är ca 30 båtar
anmälda.
Liros har erbjudit sig att sponsra Vänerpokalen med 3 presentkort per
klass och regatta. Dekaler ska klistras på båtarna som deltar.
BESLUT: Vänerpokalen ändrar namn till Liros cup – Vänerpokalen. Liros
går in som sponsor och reklam ska fästas på båtarna som deltar i cupen.
Ingemar Johansson reserverar sig mot beslutet genom att anteckna
avvikande mening.
d. Utbildning
Utbildning av 7 personer till tävlingsexpedition har genomförts. Det
kommer att hållas praktik för 4 blå tävlingsledare till helgen och även den
2/6 i karstad.
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Morgan och Ingemar har fördjupat sig i Idrottonline och hemsidan.
SISU är tillfrågat om att utbilda klubbarna i Idrottonline, dem tittar på
frågan och återkommer med svar.
Föreningsbesök
Blomberg och Hällekis har nu kontaktats. Idrottonline är det dem flesta klubbarna
vill ha hjälp med.
Säkerhetsansvarig, säkerhetsplan.
Ärendet bordläggs då Per inte deltog och inte hade överlämnat material. Det är
viktigt att komma vidare och Josef kontaktar Per för att se om han har underlag
som kan ligga till grund för ett extra Skypemöte om 3-4 veckor.
Årsmötesbeslut, åtgärder
a. Ingemar tar fram ett förslag till Modell för nominering av valberening till
nästa möte.
b. Ingemar skickar ändringsförslaget till SSF.
c. Morgan pratar med Helena (SSÅW) om C55 satsningen. Inbjudan har inte
nått ut till seglarna.
Skrivelse regionindelning SSF / SBU (Trond / Morgan)
Morgan och Trond har tagit fram ett förslag till skrivelse angående
regionindelning. Trond Skickar skrivelsen till SSF.
Jackor
Två olika jackor provades och valet föll på den vita. Morgan samlar in önskemål
om storlekar och Josef beställer jackor.
Övriga frågor
a. VVSF har köpt in 2 klockor som jubileumsgåvor. Den första överlämnas till
Mariestad vid deras 100 års firande. Klockorna kostade 1539 kr och för
foten i trä betalas 200 kr per stk.
b. Vi har fått inbjudan till Mariestads 100 års jubileum. Ingemar och Trond
med respektive representerar VVSF.
c. Morgan och Trond utreder frågan om ändrade öppettider i Säffle kanal.
Om beslut inte har fattats vill vi yttra oss i frågan.
d. På hemsidan har det lagts ut en kalender med aktuell information.
Dokumentarkivet för styrelsen är nu klart. Inloggning genom Idrottonline
(klubb)
e. 29 och 30 september erbjuder SISU grundutbildning för styrelser. Detta
krockar med Venercupfinalen så det går inte att närvara.
Avslutning
Josef avslutade mötet och påminde om kommande styrelsemöte den 18 augusti i
Mariestad.

Vid protokollet

Justerat

Trond Reimers
Josef Jura

