VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte
via skype 2014-12-09
Närvarande: : Marianne Stålheim ordförande, Thomas Gustafsson, Karl-Axel Bäck, Kent
Persson, Carina Sörqvist, Karl-Åke Ragnarsson och adjungerad Ingemar Johansson.
Frånvarande: Per Åberg
§ 1 Mötets öppnade
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med följande tillägg av punkt 4 g ) Kansli
§ 3 Föregående mötesprotokoll Inget att kommentera eller erinra, lades till handlingarna.
§ 4 Styrelsekonstituering
a)
b)
c)
d)

Per Åberg valdes till vice ordförande
Thomas Gustafsson valdes till sekreterare
Hela styrelsen tar ett ansvar avseende utbildning
Avseende ungdomsansvarig utsågs Kent Persson att prata med Andreas och Joakim från
Hjo om att ta hand om detta ansvar. Karl-Axel pratar med Peter Karlsson i samma ärende.
e) Karl-Axel är tävlingsansvarig Kölbåt med ansvar Vänern och Kent Persson motsvarande
för Vättern.
f) Thomas tillsammans med Karl-Axel ser över förändringar från SSF och tar fram ett
förslag till fortsatt hantering. Ingemar ger styrelsen behörigheter att redigera hemsidan.
g) Ingemar vill släppa kansli-funktionen och en arbetsgrupp med Thomas, Karl-Axel, Carina
och Ingemar tar fram ett förslag till hantering till nästa möte.

§ 5 Ekonomi och utfall
Carina redogorde för ekonomiskt utfall och inga anmärkningsvärda händelser har inträffat under
den senaste perioden.
§ 6 Inkommande och utgående handlingar Bilaga 3
Daglista föredrogs.
§ 7 Rapporter
a) Jolle , läger är spikade och regattorna är sanktionerade
b) Kölbåt, ok med alla sanktioneringar
c) Utbildningsplanerna ligger fast. I Jönköping planerar sjöscouterna för seglarskolor under
första halvan av maj. Planerat för 6-8 elever. Vid intresse kan kontakt tas med Emelie
(klubbutvecklare).
Klubbutveckling avslutat under december. Det finns pengar kvar som ligger på distriktet.
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§ 8 VVSF hemsida
Hantering enligt punkt 4g
§ 9 Nominering till valnämnd.
Beslutades att Arne Larsson (Vänersborg) nomineras till SSF:s valnämnd.
Ingemar tittar på hur tidigare valnämnd är valda.
Marianne kontaktar övriga kandidater aktuella för omval.
§ 10 Seglingskalender 2015.
Beslutades att kalendern inte skall ges ut, men tas fram digitalt med befintligt innehåll.
Kalendern skall ses över av arbetsgruppen. Klart på vårkanten.
§ 11 Förbundsagenda
Presenterades för mötet.
§ 12 Nästa möte
Beslutades till den 13januari 19.00 via skype.
Övriga möten bokades till:
10/2 19.00 via skype
10/3 19-00 via skype
11/4 i Kristinehamn (10-15), CrSS klubbhus.
§ 13 Övriga frågor
Frågan lyftes avseende klubbarnas önskemål från VVSF. Klubbarna har tillfrågats och det är
framförallt samordnad planering och utbildning som klubbarna ser behov av.
Vid mötet i april skall bl.a stadgarna ses över och vi skall jobba med frågeställningen ”Varför
finns vi”
Nästa möte bör årsmötesprotokollet genomgås.
Ingemar skickar ut ytterligare en påminnelse avseende inmatning i IOL.
§ 14 Mötets avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet Justeras:

_____________________________ _________________________
Thomas Gustafsson/Sekreterare
Marianne Stålheim / Ordförande

