VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid extra förbundsmöte med Värmland- Västergötlands Seglarförbund
i Mariestad 20130126
Närvarande: Med fullmakt: Karl-Axel Bäck och Arne Wolgast VÄSS,
Lars Appelberg och Conny Broberg SSWL, Magnus Svensson och
Jörgen Nilsen MSK, Leif Dahlberg UKSS, Christina Palm och Günther
Krebs SHBS, Arvo Wikström och Leif Dahlén SJÖSS
Ur interimsstyrelsen: Per Söderström, Niklas Warnicke, Oscar Pantzare och Ingemar
Johansson.
Från Svenska Seglarförbundet: Lena Engström
Övriga:

Representanter från förbundssällskap inkl ovanstående sammanlagt 20
personer.

§1

Mötets öppnande, uppvaktningar
Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd.
Ordf. i interimsstyrelsen Per Söderström hälsade välkommen och öppnade
VVSF´s extra förbundsmöte
Närvarande enligt ovan samt beslutades att justering av röstetal vidtages,
enligt SSF utfärdad röstlängd, om röstning blir aktuell.

§2

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes med tillägget för pkt 11 att Leif
Dahlberg ej vill kvarstå som ordförande.
Bilaga 1

§3

Årsmötet konstaterades varit behörigt utlyst

§4

Till ordförande för årsmötet valdes Harald Gradén

§5

Till sekreterare för årsmötet valdes Arne Wolgast

§6

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Per Söderström och KarlAxel Bäck VÄSS.

§7

Behandling av förvaltnings- och revisionsberättelser.
a) Interimsstyrelsens ekonomiska redovisning presenterades och godkändes
och lades till handlingarna.
Bilaga 2
b) Revisionsberättelsen för interimsstyrelsens tid presenterades och
godkändes och lades till handlingarna.
Bilaga 3

§8

Interimsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för tiden från ordinarie
årsmötet 2012-11-24.

§9

Val av ordförande VVSF, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1
år.
Valberedningen föreslog Marianne Stålheim och mötet beslutade i enlighet
med valberedningens förslag.
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§ 10

Val av övriga ledamöter i styrelsen.
För en tid av 2 år valdes:
Per Åberg, Oscar Pantzare, Karl-Åke Ragnarsson och Conny Broberg.
För en tid av 1 år valdes:
Niklas Warnicke, Ingemar Johansson och Karl-Axel Bäck .

§ 11

Val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen
för en tid av 1 år.
Ordförande Leif Dahlberg, Ulricehamn/UKSS, som valdes vid ordinarie
årsmötet meddelade att han avsäger sig uppdraget som ordförande medan
övriga ledamöter, Lars Ernholm, Kristinehamn/CRSS, Oscar Björk
Mariestad/MSK samt Staffan Isaksson, Vänersborg /VÄSS kvarstår. Mötet
kunde inte få fram ytterligare ett namn och inte heller utse ordförande utan
styrelsen fick i uppdrag att försöka lösa detta så att valberedningen blir
komplett.

§ 13

Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Seglardagen.
Beslutades hänskjuta frågan till styrelsen.

§ 14

Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till respektive
idrottsförbunds/SISUs årsmöten.
Beslutades hänskjuta frågan till styrelsen.

§ 15

Behandling av motioner samt styrelsens förslag
Inga motioner inkommit.
Tävlingsbestämmelser för Vänerserien &Venern Cup 2013
Styrelsens förslag som innebär att Karlstad Segelsällskap är arrangör år 2013
och att finalseglingarna för säsongen 2013 seglas i maj 2014. Beslutades
enligt styrelsens förslag.
Valberedning 2014
Styrelsens förslag innebär att 3 förbundssällskap uppdras att utarbeta
”Förslag till val av valberedning” vid förbundets årsmöte.
Inför årsmöte 2013 föreslås följande förbundssällskap ges detta uppdrag:
Mariestad Segelklubb, Vänersborgs Segelsällskap och Skoghalls Båtsällskap
med Mariestad Segelklubb som samordnande och föredragande.
Beslutades enligt styrelsens förslag.
Bilaga 4

§ 16

Ordföranden lämnade över till Marianne Stålheim som hälsades
välkommen.

§ 17

Mötets avslutande.
Ordföranden lämnade över till Marianne Ståhlheim som avslutade mötet.
Vid protokollet: _________________________
Arne Wolgast
Justeras:
_____________________
Per Söderström

_______________________
Karl-Axel Bäck
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