Värmland-Västergötlands Seglarförbund
Protokoll fört vid Värmland-Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte
2016-03-14, via Skype
Närvarande: Marianne Stålheim ordförande , Per Åberg, Thomas Gustafsson, Magnus
Patriksson, Karl-Åke Ragnarsson, Marianne Stålheim, Carina Sörqvist, Kent Persson

1.

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

2.

Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes utan justeringar.

3.

Föregående mötes protokoll
Föregående styrelsemötesprotokoll (160112) godkändes efter upprättning av
några stavfel.

4.

Ekonomi
- Utbetalning till klubbarna för VKT är genomförd.
- Kostnader för coachning och läger är på g.
- Beslut : Carina tar hand om rapportering till Västergötlands IF/Västsvenska
IF avseende SDF-bidrag. Skall vara inlämnat senast 11/4.

5.

Inkommande och utgående handlingar
- Nyhetsbrev från SISU/VIF inkommit.
- Påminnelser till distriktsstämmor i april inkomna.
Thomas anmäld till Värmland och K-Å anmäld till Västergötland.
- Anmodan om underlag för SDF-bidrag från VäIF/VGIF.
- Brev från SSF avseende sanktioneringsnivå på Vättern Kors&Tvärs
inkommit.

6.

Rapporter:
a) Kölbåt (VKT & VKT, VVSF SRS Cup, DM)
Vänern K&T – Planering pågår och ett första informationsblad distribuerat och
utlagt på diverse hemsidor. Samling planeras i Åmål den 20/7och avslutning på
Ekenäs den 23/7.
Vättern K&T – Förändring av nivå på seglingen har uppdaterats till Blå. Per har
justerat detta och lagt in de nödvändiga funktionärer som krävs. Nyhetsbrev nr2
distribuerat och utlagt på diverse hemsidor. Nyhetsbrev 3 är klart för att
distribuera inom kort.
Antal anmälda är 16 och glädjande är att det är en del nya namn som inte varit
med tidigare.
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Vättern Race är planerat och kommer att genomföras med delvis nytt upplägg.
Sanktion på blå nivå kommer att sökas.
b) Jolle/Ungdom (Läger, Coachning, DM, Liros Cup)
Inbjudan till Vänersborgslägret är ute och lägret genomförs 19-20 mars.
Klart med coach för E-jolle Elitserie 4 och 5, Martina Söderbom är engagerad
för detta.
Beslut :Hotellkostnad för Martina godkänns med max 900 kr/natt i samband
med evenemangen vilket är enligt förslaget i mail.
Trissjolleförbundet har fått frågan om de är intresserade av att delta i SMveckan i Borås 2017. Även OK-jolle är tillfrågade. Fortfarande dock i
planeringsstadiet vilka sporter som kommer att rymmas under SM-veckan.
Liros Cup – Inga förändringar avseende tävlingsbestämmelser för 2016.
Beslut : Uppdatering av hemsidan skall ske avseende detta, vilket sker av
Thomas, Marianne kollar med Liros om det är några förändringar.
c) Utbildning
Magnus varit i kontakt med Fredriksen i Jönköping. Planerar instruktörskurs i
Munksjön. De hittar dock ingen som kan hålla i kursen.
Karl-Åke föreslog ett upplägg med genomförande av hela kursen i april och
praktik i september men det var inte genomförbart.
Oklart vem som kan och får hålla i dessa kurser.
d) Fritidssegling
Carina har tänkt och bollat lite idéer avseende:
- Hamnar/Upplevelser
- Tips och Råd
- Upptäck båtlivet
Vi behöver skapa en struktur och ett innehåll som vi informerar om via
hemsidan.

7.

Seglardagen
Per och Thomas informerade om utfallet från seglardagen och konstaterade att
i samtliga fall gick de frågor där det fanns oenighet i linje med de uppfattningar
som vi inom vårt distrikt hade.

8.

Kalender samt nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 17 april och är fysiskt på plats i Mariestad.

9.

Övriga frågor
- Inga övriga frågor avhandlades.
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10.

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras:

_____________________________ _________________________
Thomas Gustafsson, sekreterare
Marianne Stålheim / Ordförande

