VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte
via skype 2013-05-13
Närvarande: : Marianne Stålheim (ordförande), Oscar Pantzare, Per Åberg,
Karl-Åke Ragnarsson, och Ingemar Johansson.
Karl-Axel Bäck fr o m § 7,
Anmält frånvaro: Niklas Warnicke och Conny Broberg
§1

Mötets öppnade
Ordföranden hälsade välkommen och öppnar mötet kl 18 00.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes enl bilaga
Med tillägg under ”övriga frågor” Jubileumsuppvaktning

Bilaga 1

§3

Föregående mötesprotokoll
Inget fanns att tillägga. Lades till handlingarna.

§4

Ekonomi
I Johansson redogör för utfall enl bilaga
Bilaga 2
Konstaterades att summan på bankkonton utgör 88 843:- varav ca
48 000:- är reserverade medel för klubbutveckling.
Konstaterades att coachkostnader från en seglare fortfarande saknas.
Beslutades att O Pantzare och N Warnicke ansvarar för information om coachkostnaderna till seglarna samt på hemsidan.

§5

Inkommande och utgående handlingar
Bilaga 3
Daglista utskickad inför mötet.
Konstaterades att utmaningen från SSF ordförande om inhämtning av
uppgifter från föreningarna delvis har påbörjats samt har skrivelse skickats med
begäran om utsträckt tid samt begäran om SSF.s uttalande om exakta uppgifter
med tidsangivelse.
Konstaterades att ordf SSF svarat på vår skrivelse enl ovan varvid hon påtalar
vikten av att inhämta föreningarnas synpunkter.
Konstaterades att Blombergs Båtsällskap, Hällekis Segelsällskap och
Sveduddens Båtklubb har beviljats utträde ur SSF.

§6

Rapporter
Ungdom inkl tävling jolle.
Konstaterades att Lidköpingslägret är genomfört, lägeravgiften ej inbetald.
Konstaterades att coachfrågan inför VM-kval och Elitserieregattorna är
organiserad trots få deltagare!
Konstaterades att samverkan med sponsoransvarig för LIROS Cup
har resulterat i presentkort och dekaler samt hur klubbar personligen ska samverka för övrig sponsring.
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Fortsättning § 6
Tävling kölbåt:
Konstaterades att flertalet av arrangemangen är funktionärsbesatta med vissa
förändringar har annonserats.
Konstaterdades att det saknas grundläggande Idrott Online-utbildning för att
kunna använda Ind TA -modulen fullt ut.
Kopplingar till hemsidan är härvid ett krav!
Brädsegling:
Inget nytt fanns att behandla.
Utbildning:
Konstaterades att praktikdelen Instruktör Jolle Bas är inställd och kommer att
genomföras på resp klubbars seglarskolor.
4 elever för Blå seglingsledarutbildningen är planerad praktisera på
Framnäsregattan och övriga på Grönviksträffen.
§7

VVSF valfrågor
Konstaterades att Gert Pettersson UKSS är nominerad till revisorsuppleant.
Beslutades välja G Pettersson till revisorsuppleant.
Styrelsen har uppdrag att nominera en ledamot till VVSF valberedning varvid
denna om möjligt bör komma från Värmlandsdelen, dessutom har styrelsen
uppdrag att utse en sammankallande i valberedningen.
Aktivt arbete för att nå detta förordas inför nästa möte.

§8

VVSF hemsida
Närmast förestående är en grannlaga revidering och kontroll att länkar är
aktuella och fungerande samt utlägg av nyhetslistor.

§9

Seglingskalender 2013
Konstaterades att seglingssäsongen påbörjats varvid papperutgåvan uteblir detta
år samt att viktigaste delarna aktiveras på hemsidan.

§ 10

Förbundsagenda
Utkast förbundsagenda reviderades och beslutades enl bilaga

§ 11

Bilaga 4

SSF:s utmaning , föreningsbesök.
Konstaterades att VVSF svar har mottagits av SSF och resulterar i fortsatt
arbete med föreningsbesök med inriktning få fram klubbarnas inställning, behov
och önskemål utifrån sin aktuella föreningsstruktur och verksamhet.
Föreningsstatistik enl översänd bilaga kan användas som underlag.
Beslutades om följande fördelning för föreningsbesök:
M Stålheim: KDSS redan besökts, KKF, ARSS, och SHBS
K-A Bäck: VÄSS,
Per Åberg: CRSS, KKS och KGSS
K-Å Ragnarsson : VIASS, BÅSS och UKSS
I Johansson: SSWL, MSK, CSS, HJSS, STBK,SJÖSS
För SÄSK och SSÅV återkommer Vi om ansvaret.
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§ 12

Övriga frågor:
Jubileumsuppvaktning:
Beslutades uppvakta Hjo Segelsällskap vid 100-årsjubileum ansvarig Ingemar
Johansson
Idrott Online .
Konstaterades att många föreningsadministrativa uppgifter, enl SSF, saknas från
flertalet av VVSF föreningar som dels kan bero på okunnighet dels finns andra
interna administrationssystem som bromsar föreningarnas anslutning och fullgörande av SSF,s behov för administrationens avsedda funktion.
Översänd föreningsstatistik utgör visst underlag
Beslutades att vårt stöd skall vara ”Hjälp till självhjälp”.

§ 13

Nästa möte
Beslutades till den 25 augusti i Lidköping alt Vänersborg.
Konstaterades att repr valberedningen skall kallas.

§ 14

Mötets avslutning
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutade mötet kl 20 15

Vid protokollet

Justeras:

_____________________________
Ingemar Johansson/Sekreterare

_________________________
Marianne Stålheim / Ordförande

