Värmland-Västergötlands Seglarförbund
Protokoll fört vid Värmland-Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte
2016-02-08, via Skype
Närvarande: Marianne Stålheim ordförande , Per Åberg, Thomas Gustafsson, Magnus
Patriksson, Karl-Åke Ragnarsson, Marianne Stålheim, Carina Sörqvist

1.

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

2.

Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes med komplettering av följande frågor :
- Seglardagen – möte innan (behandlas under punkt 9)
- Tour de Sverige – avhandlas under punkt 6.
- Inkassering av medlemsavgifter – avhandlas under punkt 4.

3.

Föregående mötes protokoll
Föregående styrelsemötesprotokoll (160112) godkändes med ändring
avseende skrivning för DM.

4.

Ekonomi
- Avseende bidrag att söka så har inga ytterligare hittats.
-

5.

Utbetalning till klubbarna för VKT är på gång.
Efter fråga från SSF om distriktet vill att de skall fakturera distriktets avgifter,
beslutades att meddela att vi så önskar på samma sätt som tidigare år.
Thomas meddelar Åsa på SSF detta.

Inkommande och utgående handlingar
- Nyhetsbrev från SISU/VIF inkommit.
- Kallelser till distriktsstämmor i april inkomna.
Värmland : 5 april, Thomas eller Marianne alt. båda deltar och anmäler sig.
Västergötland: 14 april, Karl-Åke deltar och anmäler sig.
Vänerns Vattenvårdsförbund, Lidköping : 16 mars, Per deltar och anmäler sig
-

6.

På SSF valnämnds fråga så har Torsten Jarnstam nominerats till SSF:s
styrelse.

Rapporter:
a) Kölbåt (VKT & VKT, VVSF SRS Cup, DM)
Vänern K&T – Möte bokat i Åmål 11/2 med SSÅV, SSW –Lidköping samt Per
Åberg för att starta upp arrangemanget för 2016.

Värmland-Västergötlands Seglarförbund
Per Åberg frågar om någon som har vägarna förbi Arvika kan tänka sig att ta
med VKT-vandringspris till Patrik Andersson. Marianne tar på sig detta.
Dialog avseende de nya avgifterna mellan Stenungssunds SS och representant
för SjöSS lämnas utan åtgärd. Frågeställningarna kommer att tas upp på
båtmässan i Göteborg och Stefan Rahm kommer att delta där och svara på
frågor kring detta.
Tour de Sverige – Magnus undersöker och kollar eventuellt intresse för
deltagande.
b) Jolle/Ungdom (Läger, Coachning, DM, Liros Cup)
Vänersborg/Lysekilslägret planerat.
c) Utbildning
- Grön funktionärsutbildning planeras i Norra Vänern.
- Mariestad genomfört utbildningar i förarbevis.
Beslut : Information om vad som är nytt inför 2016 års säsong bör distribueras
till klubbarna. Bl.a licens och tävlingsavgift. Thomas fixar detta.
d) Fritidssegling
Beslut : Carina gavs ok att besluta om och köpa in ”trim-vimplar” för
utnyttjande vid trimsegling.

7.

Klubbstöd
a) Fråga från SSF hur vi ser på klubbstödsfrågan.
- Vi förordar ett distrikt med Västkusten, VVSF och Örebro.
- En morot behöver delas ut för piloter som går in i detta. T.ex att man inte
behöver betala första året.
- VVSF är försiktigt positiva till att gå in i ett pilot-distrikt.
Beslut : Marianne skriver ihop ett svar som sedan bollas med styrelsen varefter
svaret skickas till SSF.
b) Förslag om att ta fram en enkät för att fråga klubbarna om
behov,diskuterades på mötet. Per Åtog sig att leta lämpliga frågor.
Klubbarna delades upp mellan ledamöterna:
Karl-Åke – Viared, Borås, Ulricehamn
Magnus – SSW-Lidköping Sjötorp BK och Mariestad
Kent – Karlsborg, Sjötorp SS, Hjo
Per – Kristinehamn *2 samt Karlskoga
Marianne – KSS, Arvika
Thomas – Skoghall, KKF
Carina – Vänersborg, Åmål
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8.

Uppföljning av årsmöte
Bordlades till mötet i april som är fysiskt på plats i Mariestad.

9.

Kalender + vårens styrelsemöten
Extra styrelsemöte för att hantera Seglardagen bokades till 3/3 klockan 19.00
via Skype.
Ytterliggare bokade möten :
14/3 via Skype
17/4 fysiskt möte i Mariestad.
11/5 via Skype
14/6 Via Skype

10.

Övriga frågor
- Per rapporterade från möte avseende samgående mellan Västsvenska IF och
Västergötlands IF. Man diskuterade i första hand.
1) Idrotta i Väst skall bli en stark region som skall motverka centralisering.
2) Effektivitet
3) Samordning av organisationen.

11.

Beslut
Samtliga beslut redovisas under respektive punkt.

12.

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras:

_____________________________ _________________________
Thomas Gustafsson, sekreterare
Marianne Stålheim / Ordförande

