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ersätter tidigare dokument -    Bestämmelser/Policys VVSF 2020 

- Policy coach och läger slutlig, 2016-01-17 

- Bestämmelser Transportbidrag 20190509 

- Bestämmelser Årets ledare och seglare 2016-11-13 

 

 

Policy – Utbildning  

VVSF kan vid planerad utbildning ge ekonomisk ersättning för deltagare från distriktets klubbar. 

Ersättning avser avgifter för funktionärsutbildning, grundutbildning och licensuppgradering samt 

fortbildning för funktionärskategorier med licens. Styrelsebeslut krävs i varje enskilt fall. 

 

Bestämmelser - VVSF-DistriktsMästerskap, DM. 

 

Vid hyra av försäkrade båtar ersätts klubben med 2000 kr/båt om evenemanget avser en dag. Är 

evenemanget under två dagar är ersättningen 3000 kr. 

VVSF tillhandahåller segelställ (Storsegel, Fock, Spinnaker) till 4 C55-båtar. 

Vinnande klubb vinner ett pris på 5000 kr vilket endast kan användas för deltagande i ”kval till 

allsvenskan” och då som ett resebidrag/startavgift. Priset utbetalas efter att föreningen deltagit. Priset 

kan tas ut innevarande eller nästkommande säsong. I det fall vinnande klubb ej utnyttjar priset går 

erbjudandet till klubb placerad som 2:a i DM och i sin tur om 2:an ej utnyttjar priset går erbjudandet 

till den klubb som belade 3:e platsen.  

 

Policy - VVSF-Coachning för deltagande i nationella mästerskap och kval 

 

Minst tre båtar för respektive klass och från distriktet ska ha anmält sig senast den 15 april.  

Seglare från närliggande distrikt kan erbjudas att delta förutsatt att första kravet är uppfyllt. 

Seglarna betalar 300:- till VVSF för varje tävlingshelg. 

Seglarna står för coachbåt, tillser att båten är fulltankad före och efter användning samt ansvarar för 

transport av denna till och från tävlingsplatsen. 

VVSF ersätter coach med 1500:-/tävlingsdag. 

VVSF ersätter coach med reseersättning 18,50 kr/mil. Om möjligt bör coach samåka med seglarna. 

VVSF ersätter coach för boende efter överenskommelse i förväg i varje enskilt fall. 
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VVSF ersätter båtbränsle till coachbåt.  

Alla ersättningsanspråk sker enligt rutin som finns på VVSF:s hemsida. www.vvsf.se 

 

Policy - Träningsläger i VVSF:s regi 

 

VVSF ersätter tränare med 1500:-/träningsdag. Mat och logi ingår. 

Om kostnaderna för VVSF överstiger budgeterat belopp har VVSF:s styrelse rätt att neka coachning. 

 

 

Bestämmelser för transportbidrag i Värmland – Västergötlands Seglarförbund  

 
Ändamål:  

För att uppmuntra kölbåtsseglare med klubbtillhörighet i Värmland-Västergötlands Seglarförbund att 

delta i av VVSF sanktionerade kölbåtskappseglingar i Vänern och Vättern, har styrelsen beslutat att  

instifta ett årligt transportbidrag till de seglare som transporterar sin båt mellan Vänern och Vättern, 

eller tvärt om, för deltagande. Bidraget gäller både för transport vattenvägen via Göta Kanal eller via 

väg på land. 

 

Bidraget:  

Bidraget uppgår till 1500 kr 

Maximalt 15000 kr har avsatts och om fler än 10 ansökningar inkommer delas 15000 kr lika mellan 

de sökande. 

 

Ansökan:  

Ansökan om bidraget skickas till VVSF styrelse via mail till styrelsen@vvsf.se senast den sista 

september. 

Ansökan skall omfatta: namn, födelsedata, klubb, arrangemang (regatta) som ansökan avser. 

 

Utbetalning/Bevis om deltagande 

Utbetalning sker efter säsongen är avslutad och för regattor där resultaten finns i ”Sailarena” behöver 

endast bankkonto för utbetalning skickas via mail till styrelsen@vvsf.se . Finns inte resultaten där 

skickas resultatlista samt bankkonto via mail till styrelsen@vvsf.se.   

 

Övrigt:  

Bidraget kan endast erhållas en gång per säsong.  
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Bestämmelser för ÅRETS LEDARE i Värmland – Västergötlands Seglarförbund  

 
Ändamål:  

Utmärkelsen Årets Ledare delas ut till medlem i förbundssällskap som på ett förtjänstfullt sätt verkat 

som ledare inom en eller fler verksamhetsområden inom förbundssällskap eller distrikt.  

 
Priset:  
Priset beslutas av styrelsen  

 

Ansökan:  

Ansökan om kandidat skall komma från förbundssällskap och vara Värmland - Västergötlands 

Seglarförbund kansli tillhanda vid tidpunkt som förbundsstyrelsen meddelar. 

Ansökan skall omfatta: namn, födelsedata, klubb, presterat resultat och verksamhet samt 

förbundssällskapets motivering.  

 
Beslut:  
Förbundsstyrelsen utser vem som skall erhålla stipendium.  

 
Utdelning:  
Priset delas ut vid VVSF årsmöte eller vid annan av distriktets aktiviteter. 

  
Övrigt:  
Utmärkelsen kan erhållas fler gånger  
 

 

Bestämmelser för ÅRETS SEGLARE i Värmland – Västergötlands Seglarförbund  

 
Ändamål:  
Utmärkelsen Årets Seglare delas ut till förtjänta seglare varje kalenderår  

i Värmland - Västergötlands Seglarförbund.  

 
Priset:  

För enskild seglare är priset 3000 kr och kan tas ut som resebidrag/startavgifter. 

För ett lag är priset 5000 kr och kan tas ut som resebidrag/startavgifter. 

 
Ansökan:  
Ansökan om kandidat skall komma från förbundssällskap och vara Värmland - Västergötlands 

Seglarförbund kansli tillhanda vid tidpunkt som förbundsstyrelsen meddelar.  
Ansökan skall omfatta: namn, födelsedata, klubb, presterat resultat och verksamhet samt 

förbundssällskapets motivering.  

 
Beslut:  
Förbundsstyrelsen utser vem som skall erhålla utmärkelsen.  

 

Utdelning:   

Priset delas ut vid VVSF årsmöte eller vid annan av distriktets aktiviteter.  
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Övrigt:  
Utmärkelsen kan erhållas fler gånger  
 

 


