VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte
via skype 2014-02-11
Närvarande: : Marianne Stålheim (ordförande), Oscar Pantzare, Karl-Åke Ragnarsson,
Karl-Axel Bäck, Ingemar Johansson och Per Åberg
Frånvarande: Conny Broberg
§1

Mötets öppnade
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet kl 19 00

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes enl bilaga

Bilaga 1.

§3

Föregående mötesprotokoll
Kort genomläsning och läggs till handlingarna.

§4

Ekonomi
I Johansson redogör för utfall enl bilaga
Bilaga 2
Konstaterades att summan på bankkonton utgör 137 775:varav 40 825:- är reserverade medel för klubbutveckling.
Beslutades att inköpa Framtidens Idrottsförening (Vansinnigt viktiga vägval)
samt presentpennor enl specialerbjudande.

§5

Inkommande och utgående handlingar
Bilaga 3
Daglista föredrogs.
Beslutades att Karl-Åke Ragnarsson representerar VVSF vid VIF/SISU
Västergötlands årsstämma 2014-04-.
Beslutades lämna svar till VIF/SISU valberedning inför val vid årsstämman.

§6

Rapporter
Ungdom /Jolle
O Pantzare informerade om arbetsläget läger och coachbestämmelser rikskval
och elitserie.
Lägerplanering enligt bilaga, återstår att fullfölja med samverkan angående
inbjudan.
Bilaga 4
Konstaterades att C 55-delen på Skoghallslägret kan utökas avseende inbjudan
till övriga klubbar att delta.
Beslutades att VVSF ”Bestämmelser för coachning våren 2014” skall bearbetas
för beslut nästa möte.
Kölbåt
K-A Bäck informerade om arbetsläget Ind TA --sökta sanktioner.
Konstaterades att modulen nu fungerar varför samtliga arrangörer skall
uppmanas att komplettera funktionärsuppgifterna enl gällande tävlingsreglemente.
I Johansson informerade om Vänern Kors & Tvärs, planeringen går planenligt
och att inbjudan nu ligger på hemsidan.
Brädsegling:
Ingen information fanns att ta del av.
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Utbildning:
Inbjudan till vårens kurser enl kursplan 2014 finns nu dels utsända dels på SSF
och vår hemsida.
§7

VVSF hemsida.
VKT ligger nu som en undersida varvid information mm kommer att publiceras
för denna regatta.

§8

Projekt ”Medlemsregistrering”
Var och en redovisade arbetsläget efter föreningsbesök eller annan kontakt.
Konstaterades att klubbarna, i princip, är positiva till registrering.
Konstaterats att ett mycket stort arbete föreligger som i vissa avseenden är
tveksamt nämligen beträffande personnummer, sista 4 siffrorna varvid olika
yttrande har inkommit från klubbar som gjort enskilda frågor hos
datainspektionen.
Beslutades att skicka frågor i detta ärende till SSF dialog-och informationsmöte
före Seglardagen.

§9

Framtids & Utvecklingsforum
I Johansson informerade om arbetsläget varvid detaljplanering pågår.
Inbjudan utsänd via mail, brev och hemsidan.

§ 10

Seglingskalender 2014
Konstaterades att tillräckligt antal samarbetspartner medverkar med annons för
att arbetet med framställning av planerat antal exemplar kan fullföljas.
Utgivningsdatum 8 mars.

§ 11

Seglardagen
Konstaterades att program mm finns att studera på SSF hemsida.
Beslutades att skicka frågor i detta ärende till SSF dialog-och informationsmöte
före Seglardagen angående ”Få in fler medlemmar”, Idrottslyftet och tävlingsplanering från klassförbunden inkl Ind-TA modulen.

§ 12

Nästa möte
Beslutades att nästa styrelsemöte genomförs den 9 mars Vänersborg.

§ 13

Övriga frågor
I Johansson, K-A Bäck och P Åberg informerade om SSF arrangörsseminarium i Göteborg och Örebro.

§ 14

Mötets avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl 21.10

Vid protokollet
_____________________________
Ingemar Johansson/Sekreterare

Justeras:
_________________________
Marianne Stålheim / Ordförande

