VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte
via skype 2014-10-07
Närvarande: : Marianne Stålheim ordförande, Per Åberg, Oscar Pantzare, Karl-Åke
Ragnarsson och Ingemar Johansson.
Frånvarande: Conny Broberg,
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.

§3

Föregående mötesprotokoll
Inget att kommentera eller erinra, lades till handlingarna.
Konstaterades att beslut avseende Vänern Kors &Tvärs inte formellt har tagits.
Ingående information om organisation, ekonomi samt genomförande har
kontinuerligt behandlats vid styrelsens möten.
Beslutades att VVSF arrangerat, handlagt Vänern Kors & Tvärs-arrangemanget
och ekonomi samt distribuerat resultat och information på hemsidan.

§4

Ekonomi
I Johansson redogör för ekonomiskt utfall.
Konstaterades att summan på bankkonton utgör 135 850:varav 21 445:- är reserverade medel för klubbutveckling
samt 5 744:- är reserverade medel för Vänern Kors&.värs.

Bilaga 2

§5

Inkommande och utgående handlingar
Bilaga 3
Daglista föredrogs.
Beslutades lämna remissvar ang nytt bidragssystem för SDF, underskrivet
på uppdrag av I Johansson.
Beslutades att K-Å Ragnarsson anmäls till VIF SDF-konferens i Vara 3 nov.
Inkomna nomineringar Årets ledare och Årets seglare behandlades.
Beslutades att utse Joakim Sabel Hjo Segelsällskap, som ensam nominerad,
till Året ledare.
Ang Årets seglare fanns 3 nomineringar varvid beslutades utse Årets seglare
efter sluten omröstning via mail till M Stålheim.
Oscar Pantzare deltar inte i denna omröstning eftersom gäv föreligger.
Beslut, efter omröstning, att utse Pontus Karlsson till årets seglare.
Uppvaktning i båda fallen enl gällande statuter.
Uppmaning från Säffle Segelklubb om att VVSF agerar angående brobyggnation i Göteborg behandlades varvid beslutades att P Åberg utarbetar
förslag till skrivelse i detta ärende.

§6

Rapporter
Kölbåt
I Johansson informerade i K-A Bäcks frånvaro att.
DM kölbåt ( 606) i Hjo- genomförd med 6 båtar varvid distriktsmästare blev
Jan Carlsson /Anders Blom MSK Mariestad.

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Fortsättning § 6
Beslutades att prisutdelning Vänerserien genomförs i samband med
planeringsmötet.
Jolle-/Ungdom
Coachning för 6 E-jolleseglare vid 2 elitserietävlingar har bedrivits.
Påminnelse om coachningsavgifter!
Utbildning:
SSF kurskalender inkl lokala SISU-kurser kommer att presenteras på
planeringsdagen med upprop om event kursbehov inom VVSF.
Klubbutveckling /sailcoachuppdrag
Inget nytt utöver tidigare informationer enl förra protokollet.
§7

Projekt ”Medlemsregistrering”
Konstaterades att revidering av arbetsläget utifrån SSF rapport föreligger
enl bilaga.
Bilaga 4
Enstaka, interna kontakter, har förevarit utan större avvikelser från tidigare.
K-Å Ragnarsson väckte fråga ang stimulans till klubbar som genomfört sina
åtaganden utan hjälp utifrån. Beslutades att K-Å Ragnarsson utarbetar förslag
till skrivelse i detta ärende.

§8

Planeringsdagen
Konstaterades att tidigare planering fullföljs samt att påminnelse om anmälan
genomförs.

§9

Inför årsmötet
Konstaterades att delar av handlingarna, i utkast, inför årsmötet återstår att
förfärdiga.
Beslutades att utsända inbjudan till årsmötet med prel program samt detaljerade
datumangivelser.
Konstaterades att verksamhetsberättelsen skall vara klar för underskrift senast
18 oktober samt övriga handlingar klara för utskick efter nästa styrelsemöte.

§ 10

Förbundsagenda
Utkast förbundsagenda reviderades enl bilaga.
Nästa möte
Beslutades till den 4 november via skype.

Bilaga 5

§ 11

Övriga frågor
Beslutades utlysa DM Jollar för optimist, E-jolle och Zoom 8 samt DM kölbåt .

§ 12

Mötets avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl 21.20.

Vid protokollet
_____________________________
Ingemar Johansson/Sekreterare

Justeras:
_________________________
Marianne Stålheim / Ordförande

