VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte
via skype 2014-04-08
Närvarande: : Marianne Stålheim ordförande, Oscar Pantzare, Karl-Axel Bäck,
Karl-Åke Ragnarsson och Ingemar Johansson, Per Åberg fr o m § 6
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
Inget att kommentera, lades till handlingarna.

§4

Ekonomi
I Johansson redogör för utfall inkl uppkomna fordringar och kostnader
enl bilaga
Bilaga 2
Konstaterades att summan på bankkonton utgör 120 833:varav 40 825:- är reserverade medel för klubbutveckling.

§5

Inkommande och utgående handlingar
Daglista föredrogs utan behov av agerande

§6

Rapporter
Ungdom /Jolle
O Pantzare lämnade rapport ang antal anmälda seglare för coachning samt synes coachningen Rikskval och Elitserie gå enl plan.
O Pantzare redogör för Lysekilslägret med 27 deltagare .
Beslutades att förnya tidigare beslut (2013-04-13) angående arvode enl följande.
Beslutades dagsarvode för tränare till 1200:- inkl tillhandahållen mat och logi
samt reseersättning (statligt norm ). Hjälptränare 1000:-.
Beslutades dagsarvode för coach till 1200:- samt reseersättning (statlig norm ).
Skoghallslägret är under handläggning.
Beslutades göra utskick avseende LIROS sponsring utöver presentkort.
Bilaga 4

Bilaga 3

Kölbåt
K-A Bäck informerade om arbetsläget Ind TA -sökta sanktioner samt
konstaterades att ca ½ av regattorna saknar fullständig funktionärsregistrering.
Beslutades att påminna samt hjälpa aktuella arrangörer med registreringen enl
gällande regler.
Brädsegling:
Ingen information fanns att ta del av.

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Fortsättning § 6
Utbildning:
Konstaterades att Instruktörskursen i Jönköping har 10 elever, Förhandlingsdomarkursen 7 elever samt Blå seglingsledarkursen t v 3 elever.
Klubbutveckling /sailcoachuppdrag
I Johansson lämnar information om dagsläget för klubbutvecklingsprojekt
enl bilaga
Bilaga 5
Konstaterades att strävan är att få samtliga projekt slutredovisade detta
verksamhetsår.
Seglardagen
Konstaterades bl a att reviderade stadgar för SSF medför att klubbar kan
lämna motion direkt till Seglardagen samt beslutades minska familjemedlemsavgifterna för dubbelanslutna klubbar.
Se närmare beslut i protokoll från seglardagen.
VVSF lämnade förslag till val av valnämnd vilket antogs och beslutades.
I övrigt hänvisades motioner och förslag, i huvudsak, till strategiplan med
kommande gemensamt förbundsarbete.
§7

Projekt ”Medlemsregistrering”
Utifrån I Johansson framtagen förteckning över arbetsläget konstaterades att det
återstår några klubbar att kontakta och informera.
Bilaga 6
Såväl positivitet som tveksamheter är framförda bl a utifrån det extraarbete
som inhämtningen av kompletta födelsedata innebär.
Seglarförbundets anvisningar är inriktade att ”på sikt” få in fler medlemmar i
Idrott Online.

§8

Seglarforum och SSF går på vatten.
Konstaterades vikten av att göra SSF uppmärksammad på det faktiska arbetsoch verksamhetsläge som råder i våra klubbar som inte är kust- eller
storstadsanknutna.
Konstaterades även att väcka försäkringsfrågans koppling till träningsverksamhet efter seglarskolan och övriga medlemmar.

§9

Hemsidan / kommunikation.
Konstaterades att hemsidan fyller sin funktion.
Tidigare mailadresser (ungdom @vvsf.se, osv ) skall förslagsvis upphöra.
Konstaterades att med jämna mellanrum informera klubbar om aktualiteter
via ”Seglarnytt”.
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§ 10

§ 11

Förbundsagenda
Redovisat utkast reviderades enl bilaga
Nästa möte
Beslutades nästa styrelsemöte den 19 maj via skype.

Bilaga 7

Övriga frågor
VVSF valberedning.
Konstaterades att valberedningen skall informeras tidigt för att starta upp
valberedningsarbetet ---det är inte hållbart att ha vakanser!
Sailcoachuppdraget på sikt.
I Johansson väckte översyn/rekrytering av sailcoachuppdraget.
Skrivelse ang Göta Älv-slussning
Föreslogs och beslutades att tillskriva Sjöfartsverket om utökning av öppettider
för slussning i Göta älv.
Koppling Idrott Online – medlemsförsäkring
K-Å Ragnarsson väckte fråga angående medlemsförsäkring varvid konstaterades
att detta är ett argument för att behålla medlemmar skall framföras till SSF inför
strategiarbetet.

§ 12

Mötets avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl 21 40

Vid protokollet
_____________________________
Ingemar Johansson/Sekreterare

Justeras:
_________________________
Marianne Stålheim / Ordförande

