Värmland-Västergötlands Seglarförbund
Protokoll fört vid Värmland-Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte
2016-04-17, Mariestad, MSK klubbhus
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 med följande noteringar..
Sanktioner tas upp under pkt 6.
Övriga frågor kompletteras med SISU-rapportering, IOL, VIF/VIF samt Arkiven.

3.

Föregående mötes protokoll
Föregående styrelsemötesprotokoll (160314) godkändes utan ändringar.

4.

Ekonomi
Carina presenterade balans och resultatrapport. Vi har bra ekonomi i nuläget.
Aktivitetsnivån fortfarande låg.
Kostnaderna minskat för året.
Carina fixar att vi kan göra en lärgrupp för lägret i Vänersborg genom att be
Peter Dahl rapportera in deltagare med personnummer.
Även coachningen behöver det göras lärgrupper av..

5.

Inkommande och utgående handlingar
- Nyhetsbrev från SISU/VIF inkommit.
- Kallelse till extra stämma Väst/Västergötland.
- Protokoll från årsmöte Vänerns Vattenvårdsförbund inkommit.
- Kallelse till referensgrupp för IndTA. Thomas och Per anmält sig som
intresserade att delta.
- SSF inkommit med önskemål om uppdatering av styrelse och valberedning i
IOL. Svar inskickat och IOL är uppdaterat så våra uppgifter är korrekta.
- Behov av att komma ut med ett ”Seglarnytt” Thomas skriver ihop ett förslag
vilket bollas med övriga i styrelsen innan distribution.
Beslut : facebooksidan för VVSF sparkas igång igen. Magnus P kontaktar
Magnus H för att ta över adminfunktionen.

6.

Rapporter:
a) Kölbåt (VKT & VKT, VVSF SRS Cup, DM)
Vänern K&T – blir av men fortfarande låg aktivitet från arrangörerna. Per stöttar
med SF.
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Vättern
- SM i H-båt och deltävling i Allsvenskan genomförs i Motala.
- Kval till allsvenskan i Jönköping (Munksjön)
- Vättern race på spåret (2 anmälda)
- Vättern K&T – på spåret, 21 anmälda, möte 21/4 i Askersund för
slutplanering, planen är 40-50 båtar och genomförs 2-5/8
VVSF SRS Cup genomförs enligt plan, startar med Picasso Cup i Kristinehamn.
DM i kölbåt avgörs i Vänersborg. Aktiviteter bör sättas in för att locka deltagare.
b) Jolle/Ungdom (Läger, Coachning, DM, Liros Cup)
Vänersborgslägret är genomfört (19-20 mars) och rapport förväntas om
deltagare.
Coachning klar för optimist (6-7 st) och E-jolle (7-8 st). Mycket positivt och på
uppgång.
DM i Karlskoga – på spåret
Liros cup fortsätter som tidigare. Marianne skickar in uppgifter för att få dekaler
samt priser.
Datum för SM veckan i Borås är spikat, v26-v27 (fre-fre 30/6-6/7). Vet ej om
segling kommer med ännu.

c) Utbildning
- Boken ”segla kölbåt” visades av Kent och bedömdes som mycket bra att
använda vid utbildning.
- Hjo genomför vuxenseglarskola och har 9 anmälda. (alla från Hjo).
- Vänersborg körde i fjol, men inget i år p.g.a brist på funktionärer.
- Karlstad SS körde också i fjol, men brist på administration gör att det inte
blir något i år.
- KKF bjudit in till en vuxenseglarskola med C55:or. Osäkert med
anmälningsläget.
- Instruktörsutbilning saknas. Magnus kontaktar Anders Larsson och Håkan
Larsson på SSF och undersöker möjligheterna till denna utbildning.
d) Fritidssegling
- Facebook utnyttjas för att komma ut med budskapet.
- Lotteri/Tävling med priser skapas för de som loggat flest checkpoints.
-Carina skickar ut förfrågan om lämpliga smultronställen till klubbarna.
7.

Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen gicks igenom och till största delen konstaterades att
vi är bra med inom de flesta områden. Det vi behöver bättra på är besök och
diskussioner med klubbarna i distriktet. Få kontakter med målet att diskutera
klubbarnas behov är genomförda. Avseende utbildning behöver vi få till
utbildare för instruktörer. Martina Söderbom kontaktas för att undersöka om hon
kan tänka sig att genomföra en sådan utbildning. Carina kontaktar henne.
Facebook införs som en ny kommunikationskanal.
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8.

Kalender samt nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 11 maj och är via skype.

9.

Övriga frågor
a) Arkiven – Vad skall lagras ? Carina kontaktar Ingemar och frågar vad som
lagrats tidigare.
b) IOL – Domänhantering behöver kontrolleras så att det fungerar efter senaste
uppgraderingen av IOL.
c) Thomas och Karl-Åke berättade om årsstämmorna för Värmland resp.
Västergötland. Värmland var lugna gatan emedan Västergötland hade en
intressant föreläsning avseende framtidens idrottsrörelse som bedömdes vara
utdömd. Verksamhetsplanerna var för första gången synkade (SISU-VIF/VIF).
Man fick inte till någon valberedning. Man har nått peaken avseende SISUpengar, det har vänt och är på väg ner.
Inget beslut avseende representant för extra stämman Väst/Västergötland
(24/5). Karl-Åke står gärna över, Per kan eventuellt tänka sig att delta. Beslut
tas på nästa styrelsemöte. Viktigt att vi visar vårt intresse.
d) SISU-rapportering – Vi kör styrelsemötena som lärgrupper och K-Å
rapporterar in dessa som lärgrupper.

10.

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras:

_____________________________ _________________________
Thomas Gustafsson, sekreterare
Marianne Stålheim / Ordförande

