VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund
styrelsemöte i Vänersborg 2009-08-27 kl 18 30.
Närvarande:
Sven Sjöö , , Torbjörn Käll, , Per Söderström, Josef Jura, Tomas Tystrand,
Morgan Svensson Ingemar Johansson.
Anmält frånvaro: Karl-Åke Ragnarsson
Ur valberedningen: Mikael Norrman, Lars Ernholm
§ 46

Mötets öppnande
Sven Sjöö hälsade välkommen samt förklarade mötet öppnat.

§ 47

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes enligt bilaga
Bilaga 1
Med den justeringen att valberedningsfrågan p 7 c behandlas först.

§ 48

Föregående mötets protokoll
Justerades och lades protokollet till handlingarna.
Konstaterades att statuter för jubileumsgåvan skall göras klar inför nästa möte.

§ 49
•
•
•
•
•

Inkommande och utgående handlingar
Dagsaktuella handlingar enligt daglistan föredrogs
Bilaga 2
Beslutades att lämna skrivelse till Vänerns Vattenvårdsförbund där vi påtalar att vi
stöder deras agerande för miljö och vattenkvalité.
Beslutades att förnyelseerbjudandet för ”Segling” till M Heimersson skall betalas.
Beslutades lämna remissvar, med ett tillägg, till SSF ang namnändring RM/SM.
Beslutades att Sven Sjöö m fru skall representera VVSF vid VÄSS 100-årsjubileum
Beslutades att I Johansson och M Heimersson repr VVSF vid Sailcoachmöte Bosön ,
kostnader Idrottslyftet

§ 50

Ekonomi
a) Dagsläget:
182 658:66
b) Utfall kontra budget 2009-08-25 enligt bilaga
Bilaga 3
Konstaterades att ”Idrottslyftet” skall behandlas i särskild ordning
eftersom det sträcker sig över olika verksamhets- / bokföringsår.

§ 51

Rapporter
Tävling:
Konstaterades att brister föreligger att rapportera domare resp säkerhetsledare
för sanktionerad kappsegling.
Mycket god pressverksamhet har bedrivits med samlad bild över värmlandsregattor samt har så även skett, utan en samlad bild, i södra delen av distriktet.
Klubbar skall uppmanas skicka pressklipp för utlägg på VVSF hemsida!
Resultat, besättningslistor och avgifter släpar från samtliga arrangörer utom
CRSS—påminnelse skall skickas omgående!
Konstaterades att Vänerpokalen är slutseglad för 2009 samt återstår avslutning
den 17 okt samt DM den 18 okt.

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Fortsättning § 51
Ungdom:
Sveriges största ungdomsregatta , JSM , genomförd av Vänersborgs
Segelsällskap.
”Piratseglarskole-projektet” har förverkligats vid fem föreningar.
Distriktets lägerverksamhet har genomförts i Skoghall, Lidköping, Sikhall och
Karlsborg med vikande deltagarantal i förhållande till föregående år.
Den blå tävlingsgruppen har blivit markant mindre.
Konstaterades att LOK-rapporteringen är svårhanterlig eftersom RF inte hunnit
få systemet att fungera. Beslutades att framföra att rapporteringen även bör
kunna ske manuellt via pappersrapport.
Utbildning:
Kursverksamheten har givit många registrerade funktionärer till distriktet.
”27 seglarskoleinstruktörer, 6 gröna KSF samt 4 blå seglingsledare har utbildats.
Huvudintrycket är fortfarande att ledare saknas på bred front!
Sailcoachverksamhet:
Klubbarnas idrottslyftsmedel för klubbutveckling har engagerat distriktets
sailcoachteam på bred front. Ytterligare behov finns i planeringsskede inför
hösten.
Till SSF sailcoachmöte den 22—23 sept på Bosön skall ett samlat inventeringsbehov redovisas.
§ 52

Inför årsmötet
a) Verksamhetsberättelse
Beslutades att förra årets berättelse som utkast bearbetas av resp tjänstegren och
klart till nästa möte.
b) Bokslut och revisionsberättelse
Kassören i samarbete med revisor handlägger detta , klart nästa möte.
c) Valberedningen
Repr för valberedningen inhämtade yttranden och rekommendationer från
sittande styrelse varvid påtalades vikten av att en ledamot inväljes alt
adjungeras till styrelsen för övertagande av utbildningsledarerollen.
Vidare saknas ledamot för kassörsuppgiften.
Konstaterades att valberedningens förslag skall föreligga för utskick senast tre
veckor före årsmötet.
d) Plats för årsmötet
Enades om plats för årsmöte 2009 till Vänersborg.
e) Budget och verksamhetsplan
Budgetförslag utarbetas av kassören i god tid före nästa möte.
Verksamhetsplan utarbetas av resp tjänstegren inför nästa möte.
Konstaterades att samtliga handlingar som skall skickas ut skall vara klara vid
nästa möte.

§ 53

Årets seglare Årets ledare.
Påminnelsebrev är utsänt till klubbar angående nominering.

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
§ 54

Planeringsmöte den 17 oktober.
Inbjudningsunderlag förelåg som justerades samt skall klubbar uppmanas att
före den 17 oktober söka sanktion för nästa års kappseglingar varvid eventuella
kollisioner reds ut under planeringsdagen.
Samlat utskick, inbjudan planeringsdag samt Vänerpokalsavslutning senast 15/9.

§ 55

Förbundsagenda
Förbundsagendan justerad enl bilaga

§ 56

Bilaga 4

Övriga frågor.
a) Justering av protokoll
J Jura förordade att protokollet utskickas till samtliga ledamöter innan det
justeras. Beslutades enligt förslag
b) Aktör till jolleavslutningen
T Tystrand föreslog att max 6000:- får användas till attraktiv aktör till
jolleavslutningen den 17/10.
Beslutades enl förslag ( inläggas i budget ”Ungdomskontot” SVS fond )
c) Hörselskada
M Svensson lämnade en kort redogörelse om olycklig startskottsavfyring.
Rekommenderas att informera om att skytt använder hörselskydd.
Det inträffade skall redovisas vid alla till SSF engagerade konferenser/träffar.
d) VVSF radiopaket
Konstaterades att befntliga radioapparater är opålitliga avseende funktion.
Beslutades att I Johansson och M Svensson arbetar fram inköpshandlingar för
8—10 st VHF-apparater IC-M33.

§ 57

Mötets avslutande.
Ordf Sven Sjöö tackade för visat engagemang och arbete samt avslutade
mötet kl 21 30

Vid protokollet
Justeras:
_____________________________
Ingemar Johansson

_________________________
Sven Sjöö
Ordförande

