VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte
i Vänersborg 2013-08-25
Närvarande: : Marianne Stålheim (ordförande), Oscar Pantzare, Per Åberg,
Karl-Åke Ragnarsson, Karl-Axel Bäck, Niklas Warnicke och Ingemar
Johansson.
Repr valberedningen: Staffan Isaksson
Anmält frånvaro: Conny Broberg
§1

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

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med följande ordningsjustering
p 8 Valberedningsarbete avhandlas efter p 3 enl bilaga
samt Övrig fråga : Kappsegling utan sanktion
Mötet ajourneras för lunch vid lämplig tidpunkt.

Bilaga 1

§3

Föregående mötesprotokoll
Lades till handlingarna.

§8

Valberedningsarbete
Valberedningens ordförande förhörde sig om fortsatt kandidatur bland
närvarande ledamöter.
Vidare informationsinhämtning och ömsesidig information om framtida
organisationsfrågor aktualiserades.
Valberedningens arbete fortsätter enl VVSF stadgar kap 5 §§ 19—22.
Ang förslag till ny valberedning skall MSK , enl årsmötesbeslut, uppdateras på
sitt uppdrag i detta avseende.

§4

Ekonomi
I Johansson redogör för utfall enl bilaga
Bilaga 2
Konstaterades att 2 klubbar släpar med medlemsavgifterna till SSF/VVSF
Konstaterades att summan på bankkonton utgör 184 951:- varav ca
42 000:- är reserverade medel för klubbutveckling.

§5

Inkommande och utgående handlingar
Bilaga 3
Daglista utskickad inför mötet.
Konstaterades att SSF / I Mungsgård anmält intresse att deltaga vid årets
planeringsdag angående tävlingsplanering.
I övrigt fanns inget att behandla.

§6

Rapporter
Ungdom inkl tävling jolle.
Konstaterades att Karlsborgslägret är genomfört.
Konstaterades, att trots lågt deltagare på kappseglingar, har 3 optimistseglare
och 2 E-jolleseglare från distriktet kvalificerat sig vid JSM till JNoM.
Beslutades, efter inlämnat förslag, att utlysa DM för optimister, E-jolle och
Zoom 8 lördagen den 28 sept , ett samarrangemang med regionkval 3 hos
SHBS. Samtidigt arrangeras prisutdelning för Liros Cup/Vänerpokalen.
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Viss mailväxling från Karin Almqvist SOF har förkommit vars syfte varit att få
till stånd ett aktivt regionsamarbete.
Förslagsvis kallas Karin till höstens planeringsdag.
Beslutades att erbjuda coachning vid Elitserieregattorna (3 stycken ) i höst, dock
krävs minst 5 seglare. Information om kostnader och coacher utsändes genom N
Warnickes försorg.
Beslutades att 3 800:- netto för denna verksamhet skall ingå i nästa årsbudgetförslag
Tävling kölbåt:
Konstaterades att i Vänerserien återstår 1 regatta av årets serie.
Konstaterades att omgående klarlägga arbetsläget hos KDSS avseende bla
prisutdelning och arrangemang av Vänern Cup.
Hittills har HVKT dragit flest deltagare ( 34 i tävlings- och 28 i eskaderklassen)
HVKT-arrangörerna har anmält att de avbryter fortsatt engagemang och
uppmanat VVSF att känna ansvar för att arrangemanget fortsätter i Vänern.
Brädsegling:
Inget fanns att behandla.
Utbildning:
Blå seglingsledarutbildningen är avslutad varvid distriktet har utökats med 9
licensierade funktionärer.
Kursplanering inför hösten 2013—våren 2014 har inlämnats till SSF
enl bilaga.
Bilaga 4
§7

.
§9

§ 10

Föreningsträffar
Konstaterades att ytterligare arbete kvarstår av uppdrag att lämna underlag till
SSF över klubbarnas nuvarande ”arbetspuls”: Vilka problem/utmaningar ser ni
som klubb i er nuvarande och framtida verksamhet?
Hur skall central och regional organisation kunna hjälpa klubben på ett bättre
sätt än i dag? Ta del av lärdom och erfarenhet från andra klubbar.
I Johansson redovisade föreningsstatistik att ses som är en viss inriktning om
klubbstatus.
Bilaga 5
Idrott Online Hemsidan
Konstaterades att VVSF hemsida inte har uppgraderats på senaste tiden.
Konstaterades att behov av klarläggande och utbildning är nödvändigt för att
alla på ett effektivt och lätt sätt skall kunna arbeta och utnyttja Idrott Online.s
alla delar fullt ut.
Uppdrogs åt K-A Bäck att inhämta faktaunderlag om medlemsregistret hos såväl
SSF som hos SISU för att VVSF fortsättningsvis dels skall ge rätt information
till klubbar dels vid behov bistå med SISU-hjälp där sådan krävs.

Planeringsdag
Beslutades att kalla till planeringsdag lördag den 19 oktober samt att
hålla denna i Mariestad.
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Isabelle Mungsgård SSF och Karin Almqvist SOF skall inbjudas att delta.
Följande arbetsgrupper skall inplaneras: Kölbåt, Jolle/Ungdom och Utbildning.
O Pantzare och N Warnicke fick uppdrag att aktivt arbeta fram erforderligt
underlag för jolle/ungdomsplaneringen samt skall VVSF lämna skrivelse till
SOF, SEF och Zoom 8-förbundet angående klassförbundens tävlings-och lägerdatum för 2014 års verksamhet.
Beslutades att UTKAST tävlingskalender inkl lägerverksamhet skall utarbetas
och utsändas till klubbarna snarast efter nästa styrelsemöte ( 9 sept).
§ 11

Inför årsmötet
Utkast till verksamhetsberättelse och utkast budgetförslag är översänt till resp
ledamot för bearbetning.
Angående budgetförslaget debatterades detta i vissa avseenden ingående.
Beslutades att i budgetförslaget skall följande gälla för höstens Elitserieregattor:
Coaching kostar 400:- /regatta, arvode coach 1100:- /dag
Beslutades att var och en för sitt verksamhetsområde, innan nästa styrelsemöte,
skall inkomma med justering och/eller underlag för årets berättelse i enlikhet
med utkastet.

§ 12

Sailcoach—Klubbutvecklingsprojekt
I Johansson lämnade en kort beskrivning av arbetsläget för denna verksamhet
samt redovisning om dagsläget enl bilaga
Bilaga 6

§ 13

Förbundsagenda
Utkast förbundsagenda reviderades och beslutades enl bilaga
Nästa möte
Beslutades till den 9 september skypemöte

Bilaga 7

§ 14

Övriga frågor:
Kappsegling utan sanktionering.
Konstaterades att kappseglingar, även för utomstående, i olika omfattning förekommer hos föreningar som inte är anslutna till SSF.
Beslutades att t v inte agera i ärendet.

§ 15

Mötets avslutning
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutade mötet kl 16 00

Vid protokollet

Justeras:

_____________________________
Ingemar Johansson/Sekreterare

_________________________
Marianne Stålheim / Ordförande

