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Styrelsemöte 1:2015
Datum

Tisdagen den 13 Januari 2015

Plats

Telefonmöte

Närvarande

Frånvarande

Sten Bergqvist
Thomas Moss
Bertil Dyrell
Magnus Nordström
Göran Bobeck
Peter Gipperth

(SB)
(TM)
(BD)
(MN)
(GB)
(PG)

Delges

Gun Jonseus

(GJ)

Mötespunkter

(Krusiv text från föregående protokoll)

1.

Mötet öppnas

2.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

3.

Val av Justeringsman jämte ordförande
Thomas Moss valdes till justeringsman jämte ordförande Sten
Bergqvist

4.

Ansvarig

TM, SB

Ekonomi
BD redogjorde för Resultatrapporten och Balansrapporten
Rikslägret dyrare än budget
+19 inte utbetalda
Underskottet större än budget vilket leder till vissa förändringar i
budget för 2015
Kundfodran, Kullavik har inte betalt sin avgift, SB påminner
Tre seglare har fortfarande inte betalt coachavgift för Openweek, SB
påminner. Nästa steg inkasso

SB
SB

SB, GJ
SB pratar med Gun om att jämför rankingen 2014 med vem som
betalt medlemsavgift för att säkra så att vi fått in alla
medlemsavgifter
Ersättning till domare:
Domarna får idag ersättning för resor och mat av arrangörerna.

SB
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Förslag är att domarna får 2st traktamente a 220kr var + ersättning
560kr för skattefri utrustning.
Detta ger en kostnad på 1000kr/domare och Elitserie. Denna
ersättning skall endast betalas ut till domare kontrakterade av SEF.
SB kollar hur detta kan utbetalas på ett enkelt sätt
Styrelsen beslutade att budgeterar för ersättning enligt förslag
Budget 2015
BD föredrog budgetförslaget för 2015
Styrelsen beslutade höja avgiften för nytillkomna medlemmar från
optimistklassen till 200kr, MN ändrar på hemsidan
+19 priser höjs till 1000kr/tävling, MN ändrar på hemsidan
Bidraget till rikslägret minskas genom genom höjning av avgiften
Bibehåller 500 medlemmar för mästerskap

SB

MN
MN

Mästerskapsbudget
SEF ger inget bidrag till mästerskaps lagen under 2015

5.

Tävling
Nya tävlingsbestämmelserna diskuterades och följande beslut
fattades:
För att kunna bli uttagen till mästerskapslagen måste seglaren vara
topp 50 på rankingen
Borträkning för enskild regatta enligt KSR
Fri pump rekommenderas vid vind över 12 knop
Startpistol eller högljudd tuta rekommenderas
Bana, första halvind minst 100m, måste passera gaten innan märke 5
och målgång. Inte länsmålgång
Rättvisa förhållanden ingen förändring
Medlem för att vara med på rankingen
MN tar fram gemensam maillåda
Magnus skickar ut nytt förslag för beslut

MN

Priser till Rookien och vinnare av Elitserien, SB fixar priser för 2014 SB
och 2015. SB skriver underlag till hemsida.
Coach till EM, Emil Malmström och Oscar Cedergård visat intresse.
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Träning
Risk att bidraget till klasstränarna från SSF minskar. Marcus vill
fortsätta men kan inte vara med på alla Elitserie. Beslut att fortsätta
med Marcus.

7.

Årsmöte 2015
Beslut att ha mötet på elitserien i Västerås, SB fixar lokalen

SB

Förslag höjd medlemsavgift hanteras på årsmötet

8.

Övrigt
Klassförbundsmöte samtidigt med seglarforum, bra om vi deltar
både i Stockholm och Göteborg

9.

Nästa möte
Tisdagen den 20 januari klockan 20:00 (telefonmöte)

Vid protokollet
Magnus Nordström

Justeringsman
Sten Bergqvist

Justeringsman
Thomas Moss

Alla

