VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte
via skype 2014-05-19
Närvarande: : Marianne Stålheim ordförande, Oscar Pantzare, Per Åberg,
Karl-Åke Ragnarsson och Ingemar Johansson,
Anmält frånvaro: Conny Broberg och Karl-Axel Bäck
§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 102 103:varav 40 825:- är reserverade medel för klubbutveckling.

§5

Inkommande och utgående handlingar
Bilaga 3
Daglista föredrogs varvid beslutades att I Johansson deltar på VIF
SDF-träff ang SDF-bidrag i Vara.

§6

Rapporter
Ungdom /Jolle
O Pantzare rapporterade ang Rikskval och Elitserier inkl coachning.
Viss påminnelse om coachbetalning skall vidtas.
O Pantzare rapporterade ang Skoghallslägret 16 deltagare varvid Zoom-tränaren
fick avbokas /inga seglare anmälda!.
Konstaterades att avbokningstid saknas vid bokning av tränare vilket framöver
skall förtydligas.

Kölbåt
K-A Bäck, informerade via mail, arbetsläget Ind TA -sökta sanktioner samt
konstaterades att det fortfarande saknas fullständig funktionärsregistrering
främst domare och säkerhetsledare..
Beslutades att påminna samt hjälpa aktuella arrangörer med registreringen enl
gällande regler.
Arbetet med Vänern Kors och Tvärs går planenligt dock fortfarande få anmälda.
Samarbete med HJSS ang DM kölbåt för en inbjudan före midsommar skall
vidtas.
Brädsegling:
Ingen information fanns att ta del av.
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Fortsättning § 6
Utbildning:
Konstaterades att Instruktörskursen i Jönköping med 8 elever samt Blå
Förhandlingsdomarkursen med 8 elever slutförda.
Licensfortbildning för 3 elever Blå seglingsledare genomförd.
Kvarstår praktikpass för 3 blå seglingsledare och 1 seglarskoleinstruktör.
Klubbutveckling /sailcoachuppdrag
I Johansson lämnar information om dagsläget för klubbutvecklingsprojekt
enl tidigare redovisning.
Konstaterades att strävan är att få samtliga projekt slutredovisade detta
verksamhetsår.
Seglarforum. ---Gå på vatten.
Trots få deltagare från distriktet konstaterades att SSF lämnade en informativ
redovisning av dagsläget inkl strategiarbetet.
Projektet Gå På Vatten inriktar sig helt på SSF Seglarskolor (klubbar som
registrerat seglarskolan ).
Konstaterades vikten av att göra SSF uppmärksammad om det faktiska arbetsoch verksamhetsläge som råder i våra klubbar som inte är ”storklubbar”,
kust- eller storstadsanknutna.
Konstaterades även att väcka försäkringsfrågans koppling till träningsverksamhet efter seglarskolan och övriga medlemmar
§7

Projekt ”Medlemsregistrering”
Utifrån tidigare redovisad förteckning över arbetsläget konstaterades att
samtliga klubbar nu är kontaktade och informerade.
Konstaterades att SSF inte påtalat tid för avrapportering.
Konstaterades att en delrapportering till SSF skulle ge SSF uppmärksam om
dagsläget
I Johansson föreslog att göra en NY klubbkontakt varvid tydliga beslut
angående medlemsregistrering skall inhämtas.
I Johansson inhämtar och sammanställer senaste medlemsregistreringen vid
klubbar vilket utgör underlag för det nya besöket/kontakten samt skall klubbens
beslut angående medlemsregistrering inhämtas.
Beslutades att innan nästa styrelsemöte göra ett NYTT besök/kontakt för
inhämtning av klubbarnas arbetsläge inkl event hjälpbehov för registrering av
medlemmar.
Denna rapport omfattar även den ekonomiska delen som SSF erbjudit.

§8

Hemsidan / kommunikation.
Konstaterades att hemsidan fyller sin funktion.
Seglarnytt maj är under framtagning med aktuell tävlings- och lägerverksamhet
skall beskrivas.

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
§9

Förbundsagenda
Redovisat utkast reviderades enl bilaga

Bilaga 4

Nästa möte
Beslutades extra styrelsemöte den 16 juni kl 20 15 via skype.
§ 10

Övriga frågor
Koppling Idrott Online – medlemsförsäkring
Frågan behandlad under p 6 och 7 ovan .
Information till valberedningen.
Konstaterades att valberedningsarbetet normalt startar sent vilket detta år bör
normaliseras genom ett tidigt samarbete med valberedningen genom information
om dagsläget samt deltaga vid mötet den 23 augusti.
I Johansson anmälde att inte stå till valberedningens förfogande.
JSM-coachning
Fråga angående coachning vid JSM har sporadiskt ställts.
Konstaterades att VVSF inte engagerar sig detta år.

§ 11

Mötets avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl 21 20

Vid protokollet
_____________________________
Ingemar Johansson/Sekreterare

Justeras:
_________________________
Marianne Stålheim / Ordförande

