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Styrelsemöte 3:2016
Datum

Måndagen den 29 februari 2016

Plats

Telefonmöte

Närvarande

Sten Bergqvist
Thomas Moss
Martin Granholm
Bo Nordenram
Magnus Nordström

(SB)
(TM)
(MG)
(BN)
(MN)

Bertil Dyrell
Jörgen Granath

(BD)
(JG)

Delges

Gun Jonseus

(GJ)

Mötespunkter

(Krusiv text från föregående protokoll)

Frånvarande

1.

Mötet öppnas

2.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

3.

Val av Justeringsman jämte ordförande
Martin Granholm valdes till justeringsman jämte ordförande Sten
Bergqvist

4.

Ekonomi/Budget 2016
SB föredrog att han tittat på budgetförslaget som presenterades på
föregående möte och gör bedömningen att det är kommer att hålla.
Förslaget baseras på 2015 års resultat och ger ett litet positivt resultat och
det utan avgiftshöjningar.
SB föredrog förslag på Mästerskapskalkyler för 2016.
Beslut: Mötet fastslog mästerskapsavgifterna för 2016 års mästerskap till
5000kr för VM, 4500kr för JEM och 3000kr för JNoM.

Ansvarig

MG, SB
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5.

Kansli 2016
SB har haft kontakt med Karl-Erik Persson från Hjuvik för att utröna om
han skulle kunna tänka sig att bli kanslist i E-jolle förbundet. Karl-Erik är
positivt inställd till uppdraget och begär då 3400/månaden i lön (40800/år)
för kansliuppdraget och för att hantera förbundets redovisning. På mötet
föreslogs att Karl Erik blir enskild firmatecknare för E-jolleförbundet för
att underlätta administrationen.
Beslut: Mötet beslutar att Karl Erik Persson (450626-5810) anställs som Ejolleförbundets nya kanslist med en årslön på 40800 kr. Startdatum blir
2016-03-01. Styrelsen beslutade att frågan om firmatecknare för EJolleförbundet bordläggs till extra styrelsemöte.

6.

Tävling/Mästerskap 2016
SB redogjorde för status för var han står i arbetet med att utse
mästerskapscoacher för mästerskapen 2016.
Beslut: Mötet beslutade att höja anmälningsavgiften för
Elitseriedeltävlingarna 2016 till 500kr för att kompensera för SSF;s nya
tävlingsavgift.

7.

Träning/Klasstränare 2016
Riksläger 2016 kan inte hållas på Marstrand då Båtellet används för andra
ändamål, förslag på alternativa platser är Råå, Ängelholm och Motala. BD
kontrollerar boendealternativ i Motala.
BD
Klasstränare: Marcus Anjemark kan inte agera klasstränare under våren pga
egen segling.
Beslut: Marcus kvarstår som klasstränare men är tjänstledig till efter
sommaren.
Förslag från SSF är att Johanna Bergqvist vikarierar som klasstränare under
våren. Mötet beslutade att Johanna vikarierar som klasstränare under våren
2016. Johanna ska vara med på JSM, arrangera minst två prova på
seglingar och ett läger i södra Sverige.

8.

Mätbrev
Certifikaten som är kopplade till mätbreven är upplagda på SSF hemsida.
Det saknas information om eventuella korrektionsvikter vilket beslutades
att det skall läggas till. Martin meddelar SSF.
Personliga segelnummer hanteras av E-jolle förbundets kanslist
Magnus lägger ut länk på hemsidan till hur man registrerar/omregistrerar
mätbrev.

MG
MN
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Övrigt
MN säkerställer så att gamla hemsidan stängs ner och att det länkas om till
den nya.
MN uppdaterar länkar till mästerskapen

Nästa möte
Måndagen den 7 mars klockan 20.00 (telefonmöte)

Vid protokollet
Magnus Nordström

Justeringsman
Sten Bergqvist

Justeringsman
Martin Granholm

MN
MN

