Värmland-Västergötlands Seglarförbund
Protokoll fört vid Värmland-Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte
2016-09-19, Skype
Närvarande: Marianne Stålheim ordförande , Thomas Gustafsson, Karl-Åke Ragnarsson,
Carina Sörqvist, Per Åberg, Magnus Patriksson

1.

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

2.

Godkännande av dagordning
Ok

3.

Föregående mötes protokoll (160607)
Protokollet gås igenom enskilt av styrelsen och ev. kommentarer lämnas till
sekreteraren. Protokollet finns på Dropbox under mappen
Styrelseprotokoll/Protokoll att justera.

4.

Ekonomi
Vi har ett bättre resultat än budgerat. Resultatet pekar på ett + på 35kkr mot
budgeterat 14 kkr.
Medlemsavgifter på 62kkr inkommit (budget 69 kkr)
Två återbetalningar av anmälningsavgifter för Vänern K&T har gjorts.
Tränararvoden:
Beslut: Vi följer SSF riktlinjer avseende ersättningar till coacher och tränare
och ersätter Martina med 2500 kr/dag (F-skatt) . För mindre rutinerade tas
beslut utifrån fall till fall beroende på kompetens och erfarenhet.

5.

Inkommande och utgående handlingar
- Nyhetsbrev från SISU/VIF/VIF/VIF inkommit.
- Kallelse till extrastämma i Väst/VG för att slutgiltigt fatta beslut om
sammanslagningen. Ingen representation från VVSF.
- Kursprogram från SSF distribuerat och är publicerat. Har vi ytterliggare behov
kan vi fylla på.
- Ansökan RF: förtjänsttecken
Beslut : Karl-Åke undersöker om vi skall nominera Håkan Larsson och/eller
Kjell Eriksson för sina insatser inom utbildningsområdet.
- Inbjudan SISU-helg. Ingen åtgärd.
- Enkät VG-idrottsförbund avseende infrastruktur och anläggningar.
Beslut: Karl-Åke och Magnus undersöker om vi kan komma in med ett sent
svar och om så är fallet svarar på enkäten.
.

6.

Rapporter:

Värmland-Västergötlands Seglarförbund
a) Kölbåt (VKT & VKT, VVSF SRS Cup, DM)
Vänern K&T – Ställdes in p.g.a för få anmälda deltagare.
Vättern K&T – Lyckat genomförande med c:a 50 deltagare.
Vättern race – Nya konceptet togs emot positivt och deltagarantalet ökade
markant.
VVSF SRS Cup genomfört enligt plan, väntar på ett slutgiltigt domslut innan
publicering av slutresultatet.

b) Jolle/Ungdom (Läger, Coachning, DM, Liros Cup)
- Coachning för E-jolle och Optimist fungerat mycket bra.
- DM i jolle, inbjudan ute alldeles för sent. Genomfördes med två klasser
optimistjolle och trissjolle. Två seglingar genomfördes vilket är tillräckligt för att
det skall räknas.
- Liros Cup är klart. Tid för prisutdelning måste beslutas.
Årsmöte/Planeringsdag ?
c) Utbildning
- Instruktörsutbildning kommer att genomföras i Hjo (v42) och Mariestad (våren
17). Uppmana klubbarna att skicka deltagare. Lärare är Martina och Therese,
Therese bjuder på sin tid. Inbjudan finns ute. Krävs 4-5 elever för att det skall
gå ihop.
Beslut : VVSF täcker upp en ev. förlust på utbildningen, men med villkoret att
minimiantalet deltagare för att genomföra kursen är 3.
d) Fritidssegling
Sommarens seglingar har utnyttjats för att ta in synpunkter från fritidsseglare på
Vänern. Åmål verkar ha fått en nytändning.
7.

Seglarnytt
Alla tänker till inför nästa möte vad vi skall gå ut med för information.

8.

Kalender samt nästa möte
Nästa styrelsemöte den 3/10 via skype.

9.

Övriga frågor
1) Ordförandekonferens i Värmland.
Marianne berättar vid ett senare tillfälle om ett intressant föredrag.
2) IndTA
Per informerade om att Thomas och Per ingår i en arbetsgrupp som arbetar
med att förbättra indTA.

Värmland-Västergötlands Seglarförbund
10.

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras:

____________________________ ________________________
Thomas Gustafsson, sekreterare
Marianne Stålheim / Ordförande

