VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund
styrelsemöte i Vänersborg 2009-01-31 kl 10 30.
Närvarande:
Sven Sjöö , Karl-Åke Ragnarsson, Torbjörn Käll, , Per Söderström,
Ingemar Johansson.
Anmält frånvaro: Josef Jura, Tomas Tystrand, Morgan Svensson, Trond Reimers.
§ 21

Mötets öppnande
Sven Sjöö hälsade välkommen samt förklarade mötet öppnat.

§ 22

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes enligt bilaga

Bilaga 1

§ 23

Ekonomi
a) Dagsläget:
102 002:91
Beslutades inköpa 132 st KSR till försäljning vid bl a kurser. (19 800:- )
Beslutades inköpa T-shirt/väst till ny styrelseledamot.
Efter betalning av liggande fakturor och skatt samt tillgodo blir dagsläget
78 511:16
Utfall kontra budget 2009-01-31 enligt bilaga
Bilaga 2
• Konstaterades att event kommande telefonsammanträde skall
ekonomiskt utvärderas innan beslut.
• Uppdrogs till kassören att kontrollera bankkostnadernas omfattning.

§ 24

Inkommande och utgående handlingar
Dagsaktuella handlingar enligt daglistan föredrogs
Bilaga 3
• Ang VIF-stämmor inkl deras valberedningar har vi inget att tillägga.
• VVSF deltager inte vid Göta Kanalmötet
• Som svar till SSF ang regionsamarbete enades om principinnehåll
samt uppdrogs till sekr att utforma svar.

§ 25

Rapporter
Tävling:
Inom tävlingsområdet fanns inget att erinra - sanktioneringar klara.
Angående funktionärskompletteringar skall påminnelse göras!
Ungdom:
T Tystrand har lämnat en skriftlig redovisning varvid framkom att
justeringskontroll av seglingsföreskrifter Vänerpokalen återstår.
Verksamhet pågår inom distriktet ang rekrytering bl a till ”Piratseglarskola”
vilken utgör en förskola till seglarskolan.
Lägerplaneringen i princip klar.
Utbildning:
Kursplanen justerats enligt bilaga och utgör ett levande dokument som ständigt
orienteras om.
Bilaga 4
Inbjudan till fortbildningen utsänd och anmälningar börjar anlända.

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Fortsättning § 25 Utbildning
Eftersom ny regelbok utkommit krävs en påminnelse till klubbar att starta
internt regelutbildning.
I Johansson lämnade en kort redovisning från VVSF.s ”Framtidsdag/Inspirationsträff” i samarbete med SISU på Resta Gård den 23—24 jan .
Representanter från 7 klubbar deltog med sammantaget 28 deltagare.
Tyngdpunkten på konferensen var rekrytering av såväl seglare som ledare.
Representanter från Lerums SS presenterade Piratseglarskolan som förskola till
SSF seglarskola vilket Anders Larzon SSF informerade om.
Utifrån erhållen information kommer arbete att startas på klubbnivå på olika
sätt samt kommer uppföljning och nya träffar att genomföras.
§ 26

Seglingskalender 2009.
Kalenderarbetet påbörjat varvid misstänkes att det kan bli svårigheter att få
annonsörer.
Beslutades att den skall vara klar för utdelning till fortbildningarna
(början mars)

§ 27

Hemsidan
Konstaterades att Morgan Svensson sköter hemsidan som vanligt på ett
föredömligt sätt.
Konstaterades vidare att vi övriga skall bli mer aktiva med underlag för utlägg.

§ 28

Förbundsagenda och mötesplan
Föreslagen mötesplan bearbetades och viss justering gjordes.
Planering av föreningsträffar påbörjats.

Bilaga 5

§ 29

Ombud till Seglardagen
Beslutades att Sven Sjöö och Ingemar Johansson anmäls som ombud samt
Morgan Svensson deltager som observatör.

§ 30

Ombud till VIF/SISU –stämmor
Beslutades att Sven Sjöö representerar VVSF vid VIF Värmlands stämma
Ingemar Johansson vid VIF Västergötlands stämma varvid Karl-Åke
Ragnarsson utsågs som reserv.

§ 31

Övriga frågor.
Inga övriga frågor fanns att behandla.

§ 32

Mötets avslutande.
Ordf Sven Sjöö tackade för visat engagemang och arbete samt avslutade
mötet kl 13 00
Vid protokollet
Justeras:
_____________________________
Ingemar Johansson
_________________________
Sven Sjöö
Ordförande

