VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte
Vänersborg 2013-04-13
Närvarande: : Marianne Stålheim (ordförande), Niklas Warnicke från § 6,
Karl-Axel Bäck, Karl-Åke Ragnarsson, Per Åberg ,
Conny Broberg t o m § 6 och Ingemar Johansson.
Anmält frånvaro: Oscar Pantzare
§1

Mötets öppnade
Ordföranden hälsade välkommen och öppnar mötet kl 10 00.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes enl bilaga
Med tillägg under ”övriga frågor” Idrott Online stöd /hjälp ?

Bilaga 1

§3

Föregående mötesprotokoll
Inget fanns att tillägga. Lades till handlingarna.

§4

Ekonomi
I Johansson redogör för utfall enl bilaga
Bilaga 2
Konstaterades att summan på bankkonton utgör 96 597:80 varav
51 000:- är reserverade medel för klubbutveckling.
Konstaterades att coachkostnader från en seglare fortfarande saknas, event
betalningspåminnelse.

§5

Inkommande och utgående handlingar
Bilaga 3
Daglista utskickad inför mötet.
Konstaterades att, Tore Hurtig Amnehärads Båtklubb, Lars Appelberg
Segelsällskapet Westgötarne, Per Söderström och Bo Göran Karlsson
Vänersborgs Segelsällskap, som nominerats, till Västergötlands
Idrottsförbunds förtjänsttecken har erhållits detta.
Konstaterades att, utmaningen från SSF ordförande, om inhämtning av
uppgifter från föreningarna delvis har påbörjats samt skall skrivelse med
begäran om utsträckt tid samt begäran om SSF uttalande om exakta uppgifter
med tidsangivelse skall översändas.
Konstaterades att Amnehärads Båtklubb och Windsurfing Karlstad har beviljats
utträde ur SSF.
Beslutade att utebli från årsmötet med Skaraborgs Folkrörelsearkiv.

§6

Rapporter
Ungdom inkl tävling jolle.
Konstaterades att Lysekilslägret är genomfört samt lägeravgiften inbetald.
Konstaterades att planeringsarbete pågår angående coachfrågan inför VM-kval
och Elitserierregattorna varvid Stenungsund anmält svårighet att biträda med
coach.
Konstaterades att samverkan med sponsoransvarig för LIROS Cup
har resulterat i presentkort, dekaler samt hur klubbar personligen ska samverka
för övrig sponsring.
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Fortsättning § 6
Ersättning tränare /coacher diskuterades utifrån aktuellt läge bl a avseende antal
seglare mm.
Beslutades dagsarvode för tränare till 1200:- inkl tillhandahållen mat och logi
samt reseersättning (statligt norm ).
Beslutades dagsarvode för coach till 1200:- samt reseersättning (statlig norm ).
Beslutades avgiften från seglare för coachning VM-kval ( 7 dagar) till 1000:samt för Elitseriens våromgång ( = 5 dagar ) till 900:- samt höstomgången
( 6 dagar ) till 1000:- .
Beslutades att krav för coaching omfattar minst 4 seglare i vardera klassen.
Beslutades avgiften från seglare för coachning vid JSM till 400:Tävling kölbåt:
Konstaterades att sanktioneringsmodulen ännu är öppen för arrangörer att
komplettera namnuppgifter.
Brädsegling:
Conny Broberg ( suppleant i Kona One-styrelse) informerade om windsurfing i
stort samt hur tävlingsarrangemang kan genomföras , i princip tillsammans med
jolleklasserna.
Inom VVSF finns organiserad windsurfing inom SSWL samt i närområdet i
Lerum, Varberg och Motala.
Utbildning:
Konstaterades att teoridelen Instruktör Jolle Bas är genomförd med 9 elever
varav 2 från föreningar inom VVSF.
51 elever har fått licensfortbildning samt har 10 elever fått utbildning för seglarskoleansvariga.
11 elever har startat teoridelen för Blå seglingsledare.
Fortsatt detaljplanering för klubbutvecklingsprojekt vid KGSS, CSS och MSK
pågår.
Seglardagen 2013
Konstaterades att seglardagens beslut och arbete, trots nej till samgående med
SBU, uppfattades med en positiv framtidstro trots mycket fältarbete avseende
medlemsregistrering mm.
Mötet ajournerades för intagande av lunch.
§7

VVSF valfrågor
Konstaterades att styrelsen har uppdrag att nominera en ledamot till VVSF valberedning varvid denna om möjligt bör komma från Värmlandsdelen, dessutom
har styrelsen uppdrag att utse en sammankallande i valberedningen.
Aktivt arbete för att nå detta förordas inför nästa möte.
Person för uppdrag revisorssuppleant saknas varvid Karl-Åke Ragnarsson åtog
sig att lösa denna personnominering.
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§8

VVSF hemsida
Konstaterades att var och en, inom sina områden, inkommer till IT-ansvarig med
underlag för utlägg på hemsidan.
Närmast förestående är en grannlaga revidering och kontroll att länkar är
aktuella och fungerande.

§9

Seglingskalender 2013
Konstaterades att arbetet är försenat.
Osäkerhet avseende annonsörer!

§ 10

Förbundsagenda
Utkast förbundsagenda reviderades och beslutades enl bilaga

Bilaga 4

§ 11

Övriga frågor:
Idrott Online .
Konstaterades att många uppgifter, enl SSF, saknas från flertalet av VVSF
föreningar som dels kan bero på okunnighet dels finns andra interna
administrationssystem.
Beslutades att vårt stöd skall vara ”Hjälp till självhjälp”.

§ 12

Nästa möte
Beslutades till den 13 maj skype kl 18 00

§ 13

Mötets avslutning
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutade mötet kl 15 30

Vid protokollet

Justeras:

_____________________________
Ingemar Johansson/Sekreterare

_________________________
Marianne Stålheim / Ordförande

