Protokoll från styrelsemöte
VVSF 2012-03-31
Närvarande: Josef Jura, Kent Persson, Marianne Stålheim, Ingemar Johansson, Per Åberg
och Trond Reimers
Anmält förhinder: Morgan Svensson och Niklas Warnicke
1. Mötets öppnande
Josef öppnade mötet och önskade välkommen.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes. Under övriga punkter tas förbundsagenda och
stadgeändring upp.
3. Föregående mötesprotokoll
Det kom inga anmärkningar på protokollet.
4. Ekonomi
Ingemar redovisade förbundets ekonomi. Allt är enligt budget. Vif-avgifter har
kommit in. Litteratur är inköpt och bokförs under utbildning. Kalendern har kostat
ca 10 000:-.
5. In- och utgående handlingar
Utan kommentarer.
6. Rapporter från sektionerna
a. Jolle
Tävlingskalendern för jollarna saknas på VVSF’s hemsida! I övrigt är allt i
fas.
b. Vättern
Arbetet med HVKT skrider fram enligt plan. 18 båtar är anmälda just och
det ser lovande ut. Nya sponsorer har tillkommit.
Kul att Baskarp är mer aktiva nu.
c. Vänern
Väner race ligger något efter plan.
d. Utbildning
Det är svårt att fylla funktionärskurserna.
Morgan kommer att vara distriktets kontaktperson för IdrottOnline.
7. Säkerhetsansvarig, säkerhetsplan
Per har inte kommit så långt i arbetet, men planerar att komma vidare i snar
framtid. Samtal fördes kring ISAF Offshore Special Regulations som är en bra
plattform att använda.
8. Seglingskalender 2012
Kostnaderna för 600 exemplar landade på 11 350 kr. Kalendern är nu klar för
utdelning till klubbarna.

9. Föreningsbesök
Merparten av klubbarna har nu fått besök, eller besvarat enkäten på annat sätt.
Det är många klubbar som vill ha hjälp men IdrottOnline. Morgan ombeds utreda
behovet av utbildning och genomför detta.
10. Seglardagen (rapport)
Stämningen var överlag väldigt positiv. Och distrikten och klassförbunden röstade
för en vidare utredning för ett samgående med SBU. Styrelsen utsågs enligt
valnämndens förslag med Lena Engström, även i fortsättningen, som ordförande.
11. Jackor
Det blir inga jackor p.g.a. kvalitetsproblem.
12. Övriga frågor
a. Förbundsagendan har justerats
b. Ingemar kommer att stämma av med DF om det behövs en stadgeändring
med anledning av att DF inte utser revisorer länger.
13. Avslutning
Josef avslutade mötet och påminde om vårt nästa möte via Skype den 22 april.
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