VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte i
Vänersborg Quality Hotel 2014-03-08
Närvarande: : Marianne Stålheim (ordförande, Karl-Axel Bäck, Ingemar Johansson
och Per Åberg . Karl-Åke Ragnarsson via skype
Anmält förhinder: Oscar Pantzare
Frånvarande: Conny Broberg
§1

Mötets öppnade
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet kl 16 00
Konstaterades att VVSF Framtids- & Utvecklingsforum genomförd med totalt
22 deltagare som vi tolkade var nöjda med programmet och deltog livligt i
debatten.
Beslutades även att ändra mötestidpunkt mht frånvaro (sjukdom )

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes enl bilaga

§3

Föregående mötesprotokoll
Inget att kommentera, lades till handlingarna.

§4

Ekonomi
I Johansson redogör för utfall enl bilaga
Konstaterades att summan på bankkonton utgör 130 032:varav 40 825:- är reserverade medel för klubbutveckling.
Beslutades att avskriva coachkostnader för E Cedervall.

Bilaga 1.

Bilaga 2

§5

Inkommande och utgående handlingar
Daglista föredrogs utan behov av agerande

Bilaga 3

§6

Rapporter
Ungdom /Jolle
Utifrån rapport från O Pantzare angående antal intresserade seglare till kvaltävlingarna beslutades att O Pantzare fortsätter arbetet med coachbåtar och
bestämmelserna för coachning som underlag för beslut vid extra styrelsemöte.
Lägerplanering enligt bilaga, återstår att fullfölja med samverkan angående
inbjudan.
Bilaga 4
Kölbåt
K-A Bäck informerade om arbetsläget Ind TA -sökta sanktioner.
I Johansson informerade om Vänern Kors & Tvärs, planeringen går planenligt
och att inbjudan nu ligger på hemsidan. Anmälningar har inkommit.
Brädsegling:
Ingen information fanns att ta del av.
Utbildning:
Konstaterades att Instruktörskursen är inställd och ny kurs planerad i Jönköping
i samråd med Smålands SF.
Reviderad kursplan 2014 enl bilaga redovisades .
Bilaga 5

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Klubbutveckling /sailcoachuppdrag
Konstaterades att strävan är att få samtliga projekt slutredovisade detta verksamhetsår.
§7

Projekt ”Medlemsregistrering”
Var och en redovisade arbetsläget efter föreningsbesök eller annan kontakt.
Konstaterades att 13 klubbar är kontaktade och är i princip positiva till
registrering.
Konstaterats att ett mycket arbete återstår bl a oklarheter avseende vilka
medlemmar som skall redovisas och personnummer.
Konstaterades att frågor i detta ärende är skickade till SSF dialog-och
informationsmöte före Seglardagen.

§8

Seglardagen
Konstaterades att aktuella beslutshandlingar diskuterats under Framtids&Utvecklingsforum varvid underlag för ställningstagande inhämtats.
Beslutades att plädera för Arne Larsson som ledamot i SSF styrelse.
Konstaterades att SSF förslag till stadgeändring var grundade på RF.s stadgar
för SF.

§9

Seglingskalender 2014
Konstaterades att färdigställandet för utdelning inriktas att ske under mars månad.

§ 10

VVSF hemsida.
Konstaterades att hemsidan uppdateras kontinuerligt.

§ 11

Förbundsagenda
Utkast 2013-03-09 redovisades och reviderades enl bilaga
Nästa möte
Beslutades Extra styrelsemöte den 17 mars via skype.

§ 12

§ 13

Bilaga 6

Övriga frågor
K-Å Ragnarsson informerade om ett olyckstillbud varvid RF.s grundförsäkring
inte blev gällande.
Beslutades att arbeta vidare med frågan för klarläggande, alternativt påverka
SSF att agera i detta ärende kopplat till strategiarbetet.
K-Å Ragnarsson väckte fråga angående LOK-redovisning av funktionshindrade varvid föreligger oklarheter och ingen vill ta i frågan.
Beslutades att arbeta med frågan inom såväl SSF som DF.
Mötets avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl 18 00

Vid protokollet
_____________________________
Ingemar Johansson/Sekreterare

Justeras:
_________________________
Marianne Stålheim / Ordförande

