VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte
via skype 2014-01-14
Närvarande: : Marianne Stålheim (ordförande), Oscar Pantzare, Karl-Åke Ragnarsson,
Karl-Axel Bäck, Ingemar Johansson, Per Åberg fr o m § 6 c.
Frånvarande: Conny Broberg
§1

Mötets öppnade
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet kl 19 00

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes enl bilaga

§3

Föregående mötesprotokoll
Kort genomläsning och lägges till handlingarna.

§4

Ekonomi
I Johansson redogör för utfall enl bilaga
Konstaterades att summan på bankkonton utgör 146 126:varav 40 825:- är reserverade medel för klubbutveckling.

Bilaga 1.

Bilaga 2

§5

Inkommande och utgående handlingar
Daglista föredrogs.

§6

Rapporter
Ungdom inkl tävling jolle.
O Pantzare lämnade en kort redogörelse ang lägerplanering varvid konstaterades
att ”Lysekilslägret” fortfarande inte är datumbestämt samt att fortsatt planering
pågår för samtliga läger.
Undersökning pågår ang intresse för gemensam coachning Elitserie och Rikskval.
Beslutades att O Pantzare och I Johansson till nästa möte redovisar beslutsunderlag för coachning elitserie-Rikskval inkl budget.
Beslutades revidera p 1.6 Seglingsföreskrifterna Liros Cup /Vänerpokalen, enl
bilaga, vilket även skall offentliggöras på hemsidan och till aktuella arrangörer.
Bilaga 4
Tävling kölbåt:
Konstaterades att sanktionsansökningar nu är godkända utom 3 evenemang,
dessa bearbetas för godkännande samt skall BåSS uppmanas söka sanktion för
”Grön” regatta Triss.
Konstaterades att Ind TA-modulen inte är i takt med övriga arrangemangsbestämmelser.
Konstaterades att planering och information för Vänern Kors&Tvärs går
planenligt.
Förslag ang informationsblad för mässor och liknande platser bör tas fram.
Brädsegling:
Ingen information eller kontakt upprättad.

Bilaga 3

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Utbildning:
Kursplan 2014 redovisades enl bilaga
Bilaga 5
Konstaterades att VVSF representanter skall ta upp problemet med Ind TAmodulen inkl ”trackingsystem” på SSF Arrangörsseminarium i Göteborg.
.
§7

VVSF hemsida.
Räkneverk kommer att installeras för att se antal besökare på hemsidan.

§8

Projekt ”Medlemsregistrering”
Utifrån inlämnad projektplan, beslut styrelsemöte 2013-12-18, konstaterades att
några klubbar har besökts och/eller kontaktats i syfte att göra klubbesök.
En gemensam lathund för lämpliga klarlägganden tas fram av I Johansson.
Denna punkt skall t v vara stående på dagordningen.

§9

Framtids & Utvecklingsforum
Konstaterades att ett väl avvägt program för en dag skall tas fram.
Beslutades att denna dag planeras till lördag den 8 mars.
Utifrån tidpunkt för Seglardagshandlingarnas utskick är lämpligt att detta ingår i
agendan inkl de viktigaste delarna från SSF Arrangörsseminarium.

§ 10

Seglingskalender 2014
Konstaterades att informationsbrev och annonsunderlag skall översändes till
tidigare annonsörer enl föredraget utkast.
Fördelade kontaktpersoner tar personlig kontakt för besked om medverkan.

§ 11

Seglardagen
Beslutades att VVSF skall representera med två delegater och en observatör.
Marianne Stålheim och Ingemar Johansson utsågs till distriktsdelegater
och Per Åberg som observatör.

§ 12

Nästa möte
Beslutades att nästa styrelsemöte genomförs den 11 februari kl 19 00, skype.
Därefter kommande styrelsemöte beslutades till den 9 mars.

§ 13

Övriga frågor
SSF valnämnd har ställt fråga om VVSF har något nomineringsförslag till SSF
styrelse.
Konstaterades, finns någon tänkbar person inom distriktet vilken kan
nomineras? Detta skall undersökas!

§ 14

Mötets avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl 21.00

Vid protokollet
_____________________________
Ingemar Johansson/Sekreterare

Justeras:
_________________________
Marianne Stålheim / Ordförande

