VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte
via skype 2014-06-16
Närvarande: : Marianne Stålheim ordförande, Oscar Pantzare, Per Åberg,
Karl-Åke Ragnarsson, Karl-Axel Bäck och Ingemar Johansson.
Frånvarande: Conny Broberg
§1

Mötets öppnade
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet kl 2015

§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 99 570:varav 34 296:- är reserverade medel för klubbutveckling.
Investeringsförslag ang VHF-apparatur hänsköts till Karl-Axel Bäck att utreda.

§5

Inkommande och utgående handlingar
Daglista föredrogs

§6

Rapporter
Ungdom /Jolle
O Pantzare rapporterade ang Rikskval och Elitserier inkl coachning.
Efter önskemål om coachning vid JSM beslutades bidrag till denna coachning
med 2 400:-.
Beslutades att lämna VÄSS svar ang anmälningsmodell och resultaträkning för
LIROS Cup vid Grönviksträffen.
”1 dagens kappseglingar räknas in i LIROS Cup samt får seglaren avgöra om de
skall deltaga i såväl Liros Cup som regionkval/GP-kval”.
Ang anmälningstider i inbjudan för VVSF –lägret i Lidköping uppdrogs till O
Pantzare att kontakta SSWL och enas om detta.

Bilaga 3

.
Kölbåt
K-A Bäck, informerade om arbetsläget Ind TA modulen och konstaterar 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, 31 anmälda båtar..
Beslutades att skicka en förberedande inbjudan ang DM kölbåt.
Oklarhet ang SOLSTA-regattan konstaterades varvid K-A Bäck reder ut detta
med KDSS.
K-A Bäck erinrade om det negativa anseende som Idrotts Online har fått --bidrar till att även det som är lätt och reglerat--- inte blir utfört!
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fortsättning § 6
Brädsegling:
Ingen information fanns att ta del av.
Utbildning:
Konstaterades att det kvarstår praktikpass för en seglarskoleinstruktör.
Utbildningsbehov lämnat till SSF varvid finns möjlighet att senare besluta om
kursverksamhet inom VVSF som DÅ införa detta i kurschemat.
Klubbutveckling /sailcoachuppdrag
I Johansson lämnar information om dagsläget för klubbutvecklingsprojekt
samt konstaterades att strävan är att få samtliga projekt slutredovisade detta
verksamhetsår.
I Johansson meddelade att han och Magnus Heimersson avslutar uppdraget
som sailcoach fr o m innevarande verksamhetsår.
I Johansson erinrade om att sailcoachuppdraget även kommer att omfatta utbildningsplanering och genomförande om det inte finns någon ledamot i styrelsen
som har uppdrag att vara utbildningsansvarig.
Informationsträff angående SDF-bidrag
Västergötlands Idrottsförbund i samarbete med Västsvenska Idrottsförbundet har
genomfört informationsträffar ang kommande SDF-bidragsnormer.
Konstaterades att en avsevärd förenkling avseende verksamhetsrapportering är
införd / De hämtar uppgifterna från LOK- och SISU-rapporteringar samt skall
SDF inlämna verksamhetsberättelse inkl årsredovisning och revisionsberättelse.
För kännedom arbetar Värmlands Idrottsförbund i samma riktning dock med ett
års förskjutning.
§7

Projekt ”Medlemsregistrering”
Utifrån tidigare redovisad förteckning över arbetsläget konstaterades att
samtliga klubbar nu är kontaktade och informerade samt visst underlag
inhämtat..
Konstaterades och beslutades att en delrapport till SSF skall översändas om
dagsläget. Klubbar erhåller kopia.
Denna rapport omfattar även den ekonomiska delen som SSF erbjudit.

§8

Hemsidan / kommunikation.
Konstaterades att hemsidan fyller sin funktion.
Seglarnytt juni är under framtagning där aktuell tävlings- och lägerverksamhet
samt planeringsdagsdatum skall beskrivas.

§9

Förbundsagenda
Redovisat utkast reviderades enl bilaga

Bilaga 4

Nästa möte
Beslutades till den 24 augusti dagtid i Vänersborg varvid valberedning skall
kallas för deltagande.
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§ 10

Övriga frågor
Ind TA
P Åberg informerade att CRSS lagt in resultat från Picasso Cup via Idrott Online
så det finns läsbart i SSF tävlingskalender
Priser kommande tävlingar
Efter genomgång av omfattning av alla seriepriser konstaterades och beslutades
att I Johansson ansvarar för framtagning inkl gravering.
SSF strategiarbete.
M Stålheim tillfrågad om medverkan i grupparbete med strategiarbetet.

§ 11

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

Vid protokollet
_____________________________
Ingemar Johansson/Sekreterare

Justeras:
_________________________
Marianne Stålheim / Ordförande

