Svar på motion till Värmland Västergötlands Seglarförbunds årsmöte från
Vänersborgs Segelsällskap angående att förbundet ska ta på sig ett större ansvar
för funktionärsutbildningar.

Vi håller med motionärerna om att det är en viktig fråga att ta upp. Det
tillkommer idag inte nog många behöriga funktionärer för att behoven ska fyllas.
Distriktstyrelsen är införstådd i att man måste lägga mer kraft i denna fråga.
En form av ekonomiskt stöd som vi praktiserat tidigare är att vi givit ekonomiskt
stöd till funktionärsutbildningar i form av att distriktet borgar för underskott
som kan uppstå p.g.a. att det blir få deltagare i utbildningar. I en nyligen
genomförd revidering av vilken praxis vi tillämpar har vi fastslagit att vi ska
upphöja det sättet att ge stöd till att bli en permanent del av vår verksamhet
vilket stadfästs genom att det nu är inskrivet i ”Bestämmelser/Policys för VVSF”.
I verksamhetsplanen för 2020 är inskrivet att vi ska bidra till att en utbildning
seglingsledare blå ska genomföras inom distriktet.
Med detta sagt menar vi inte att vi redan uppfyller motionens syfte utan det
finns fog för att överväga fler åtgärder dock vill vi vara lite försiktiga att binda
oss för ekonomiska åtaganden som vi långsiktigt kanske inte kan ta ansvar för.
Det finns också en del osäkerheter som verkar hämmande för att på kommande
årsmöte besluta varaktiga ekonomiska åtaganden:
* Seglarförbundet har skruvat upp kravet på föreläsare, det finns en risk att vi
inte lyckas köra så mycket utbildning/fortbildning lokalt utan tillgången på
föreläsare gör att deltagarna får resa längre.
* Vi känner en osäkerhet om vilken nivå på föreläsararvoden vi hamnar.
* Möjligheter åt det positiva hållet i form av samhällets uppsving i skicklighet att
utnyttja distansundervisning vet vi inte i vilken grad vi vågar tillgodoräkna oss.
* När detta skrivs vet vi inte vad som kommer att presenteras vad gäller
slutresultat av förr-förra årets motioner från vårt distrikt till seglardagen om
nivåmatchning mellan evenemang och funktionärer.
Styrelsens förslag:
* VVSF-styrelsen åtar sig att aktivt trycka på för att utbildningar ska bli av
under verksamhetsåret och understödjer med bidrag som beslutas om från fall
till fall.
* VVSF tar upp det för närvarande vilande arbetet med att upprätthålla en
funktionärslista för ett geografiskt område som matchar distriktet. Detta både
för att se hur verkligheten ser ut och för att ge klubbarna den servicen när de
letar funktionärer.
* VVSF tar som ett pilotfall på sig ansvaret för att den tänkta blå
seglingseldarkursen blir av. Lärdom dras av hur utfallet blir.

