Protokoll från styrelsemöte
VVSF 2012-02-22
Närvarande: Josef Jura, Kent Persson, Marianne Stålheim, Ingemar Johansson och Trond
Reimers
Anmält förhinder: Per Åberg, Morgan Svensson och Niklas Warnicke
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. Allt är enligt budget. En ny redovisning
har tagits fram och den var enkel och tydlig.
5. In- och utgående handlingar
Utan kommentarer.
6. Rapporter från sektionerna
a. Jolle
Det är fortfarande is så det är ganska lugnt. Det kommer att hållas en
träning/tävling på Mallorca som några seglare förmodligen åker till.
b. Vättern
Arbetet med HVKT skrider fram enligt plan. 14 båtar är anmälda just nu.
c. Utbildning
Kursplanen har reviderats, smärre justeringar av tid och plats.
7. Säkerhetsansvarig, säkerhetsplan
Ärendet bordläggs då säkerhetsansvarig inte var på plats.
8. Seglingskalender 2012
Josef redogjorde för läget och visade en lista över de annonsörer som svarar ja.
Ingemar jobbar vidare med att få ytterligare annonsörer. Troligen kommer
kalendern att vara klar innan Seglardagen. Som det ser ut nu kommer vi att klara
oss med 40 sidor.
9. Föreningsbesök
Säffle, Karlskoga, Karlstad SS, Mariestad och Hjo har besökts och det framkommer
olika behov och önskemål. Styrelsen arbetar med att få till träffar med övriga
klubbar. Skoghall kommer att besökas 7 mars och Vänersborg den 5 mars.

10. Seglardagen
Beslut:
Josef, Morgan och Trond deltar på Seglardagen. Ingemar anmäler detta till SSF.
Marianne är reserv ifall Morgan får förhinder.
11. Jackor
Beslut:
Ingemar får hem provstorlekar till mötet i Karlstad och beställer därefter röda
jackor med brodyr.
12. Sailcoach
Ingemar redogjorde för de ärenden som varit uppe i styrelsen angående Sailcoach
verksamheten. Verksamheten finansieras via idrotslyftet (klubbutveckling).
Klubbarna får pengar som överförs till distriktet. Alla kostnader i samband med
Sailkoach-verksamheten dras sedan från detta konto.
13. Övriga frågor
a. Det kan bli svårt att hinna med en förbundskonferens om
sammanslagningen mellan SSF och SBU innan seglardagen.
14. Avslutning
Josef tackade och avslutade mötet kl 20:00.
Nästa möte i Karlstad den 31 mars 2012.
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