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Protokoll styrelsemöte för Västmanlands Seglarförbund
Datum:
Tid:
Plats:

2017-03-29
19:00
Robert Wahlen, Solbrudsvägen 19 Västerås

Närvarande:
Joakim Persson, JP, ordförande
Staffan Leijonhufvud, SL, kassör
Robert Wahlén, RW, kölbåt
Margareta Holmgren, MH, Jollesegling & utbildning
Dagordning
§1

Mötets öppnande
JP hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

§2

Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja RW till mötets sekreterare

§3

Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja MH att jämte ordförande justera protokollet

§4

Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen

§5

Genomgång av förgående styrelseprotokoll
Styrelsen godkände förgående styrelseprotokoll 2016-01-26

§6

Korrespondens
Inkommit – Inget inkommit.
Skickat – Brev till klubbarna har gått ut, avseende nya avgifterna + kopia på
årsmötesprotokollet och budget för 2017.
-

§7

Ekonomirapport
• SL redovisar ekonomin, vi följer budget.
• Förbundet har god likviditet: 30.479kr i kassan.
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§8

Kölbåtsseglingens rapport
• SL, Magnus har införskaffa nya startbojar med tillbehör för
tisdagsseglingarna enligt tidigare beslut.
• RW, Förbereder inbjudan till Tisdagsseglingen och skickar ut via SL och
hemsidan.
• RW, Höstkroken skickar snart ut inbjudan.
• MH, SSA’s Mälarbåts SM är klart och planering går vidare.

§9

Jolleseglingens rapport
• MH, Alla lokala seglingar är sanktionerade och klara, datum publiceras på
hemsidan.

§ 10

Hemsidans rapport
• Sidan är uppe, Arnav saknar information om jolleseglingen.
• Information som ska in på sidan ska gå via SL
• MH, Försöker få ihop någon text för jollesegling.

§ 11

Övriga frågor
• SSF’s Vidareutbildning kommer att ske via webben, och kommer senare i
April.
• Styrelsen beslutade att den nya regelboken skulle införskaffas till de i
styrelsen som behöver den, ca 5 stycken kan beställas.

§ 12

Nästa möte
onsdag den 1-juni 2017 18:00 hos MH, OBS NYTT DATUM
onsdag den 30-aug 2017 19:00 OBS NYTT DATUM hos SL
onsdag den 25-okt 2017 (allt klart för årsmötet) 19:00
onsdag den 15-nov 2017 Årsmöte 18:00

§ 13

Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat

/tu�
Vid protokollet Robert Wahlen

Justerare Margaretha Holmgren
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