VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte
via skype 2014-09-09
Närvarande: : Marianne Stålheim ordförande, Per Åberg, Oscar Pantzare
och Ingemar Johansson.
Frånvarande: Conny Broberg, Karl-Åke Ragnarsson
Anmält frånvaro: 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.
Konstaterades att styrelsen inte var beslutsmässig!
Mötet valde ändå att fortsätta för att inte förlora tid och merparten av punkterna var
av administrativ karaktär. Utkast till protokoll ska skickas till hela styrelsen för att
eventuella beslut ska kunna medges via e-post av frånvarande deltagare.

§3

Föregående mötesprotokoll
Inget att kommentera eller erinra, lades till handlingarna.

§4

Ekonomi
I Johansson redogör för ekonomiskt utfall.
Konstaterades att summan på bankkonton utgör 139 992:varav 21 445:- är reserverade medel för klubbutveckling
samt 5 744:- är reserverade medel för VKT.

Bilaga 2

§5

Inkommande och utgående handlingar
Daglista föredrogs, inget aktuellt.

Bilaga 3

§6

Rapporter
Kölbåt
I Johansson informerade i K-A Bäcks frånvaro att.
Vänerserien slutseglad ( Torsö Runt inställt), prisutdelning planerad till
planeringsdagen.
DM kölbåt ( 606) i Hjo-- inbjudan ute.
Jolle-/Ungdom
LIROS Cup prisutdelning i samband med DM –jollar i Karlstad,
M Stålheim ansvarar för prisutdelningen.
Tredje regionkvalet genomfört med 7 seglare från vårt distrikt.
Elitserie i Ängelholm genomförd med 6 seglare från distriktet.
Coachning vid elitserien hösten 2014 beslutades enligt bilaga
Bilaga 4
Påminnelse enl tidigare beslut, att O Pantzare och I Johansson utarbetar förslag
till normer och riktlinjer för VVSF lägerverksamhet 2015
Utbildning:
Inget nytt fanns att rapportera.

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Fortsättning § 6
Klubbutveckling /sailcoachuppdrag
Inget nytt utöver tidigare informationer enl förra protokollet.
I Johansson deltagit i sailcoachmöte i Jönköping varvid framkom att
”TRÄFFEN” utökas till ”Seglar-Träffen” med inriktning mot all segling.
§7

Projekt ”Medlemsregistrering”
Konstaterades att någon ytterligare information från klubbar inte förelåg.

§8

Planeringsdagen
Planeringsdagen är inplanerad och bokad till den 18 oktober på Karlsholme i
Mariestad.
Utkast ”Inbjudan/Kallelse” presenterades varvid konstaterades smärre
justeringar se bilaga
Bilaga 5
Konstaterades att utkast och underlag för tävlingsplanering mm återstår att ta
fram för utskick.
Enades om ansvarsfördelning enl nedan:
M Stålheim : Inledning , SSF strategiarbete, medlemsregistrering, jollegruppen
K-A Bäck, P Åberg : Kölbåtsgruppen
P Åberg : Idrott Online Ind TA—Anmälan och resultat tävling
Valberedningen: Valförberedelser.
I Johansson: Mål för dagens arbete, utbildningsbehov.

§9

Inför årsmötet
Konstaterades att var och en föreslår lämpligt fm-program för årsmötet.
I Johansson reviderar UTKAST för verksamhetsberättelsen varefter var och en
komplettererar och event justerar, vilket skall vara klart till nästa styrelsemöte.
Ekonomisk redovisning utarbetas i samverkan med revisorerna.
UTKAST budgetförslag redovisades varvid beslutades att var och en penetrerar
detaljer samt inlämnar synpunkter och förslag innan nästa styrelsemöte.
Konstaterades att styrelseförslag till årsmötet torde omfatta tävlingsbestämmelser för såväl kölbåt som jolle samt förslag om förberedande
valberedning.

§ 10

Förbundsagenda
Ingen ny utgåva förelåg.
Nästa möte
Beslutades till den 7 oktober via skype.

§ 11

Övriga frågor
Beslutades att UTKAST protokoll utsändes till samtliga ledamöter för yttrande.

§ 12

Mötets avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl 20 35.

Vid protokollet
_____________________________
Ingemar Johansson/Sekreterare

Justeras:
_________________________
Marianne Stålheim / Ordförande

