VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte
via skype 2013-09-09
Närvarande: : Marianne Stålheim (ordförande), Oscar Pantzare, Per Åberg,
Karl-Åke Ragnarsson, Karl-Axel Bäck, och Ingemar Johansson.
Anmält frånvaro: Niklas Warnicke
Frånvarande: Conny Broberg
§1

Mötets öppnade
Ordföranden hälsade välkommen och öppnar mötet kl 19 00

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes enl bilaga

Bilaga 1.

§3

Föregående mötesprotokoll
Kortare information om ärenden. Lades till handlingarna.

§4

Ekonomi
I Johansson redogör för utfall enl bilaga
Bilaga 2
Beslutades om betalningspåminnelse om släpande seglarcoachning.
Konstaterades att summan på bankkonton utgör 171 652:varav 40 825:- är reserverade medel för klubbutveckling.

§5

Inkommande och utgående handlingar
Daglista föredrogs. Inget speciellt att behandla.

§6

Rapporter
Ungdom inkl tävling jolle.
Elitserien och regionkvalen pågår enligt plan.
Seglare från distriktet deltar i normal omfattning.

Bilaga 3

Tävling kölbåt:
Konstaterades att Vänerserien slutförd.
Återstår att klarlägga prisutdelning från 2012.
Brädsegling:
Ingen information inkommit.
Utbildning:
Detaljplanering kurser hösten 2013—våren 2014 påbörjad.
.
§7

Planeringsmöte
Beslutades att kalla till planeringsmöte lördag den 19 oktober samt att
hålla denna i Mariestad.
Inbjudan /kallelse enl bilaga utsändes omgående samt skall utkast till
planeringskalender utarbetas och utsändas till klubbar senast 1 oktober.
Bilaga 4

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
§8

Inför årsmötet
Utkast till verksamhetsberättelse översänd, diskuterades samt skall vara
kompletterad senast 30 september av berörda ansvarsområden.
Prel årsredovisning föredrogs, återstår överlämning till revisorer.
Angående budgetförslaget debatterades detta i vissa avseenden ingående.
Beslutades att budgetförslaget justeras i erforderlig omfattning samt skall ingå
coachingavgifter kr /regatta, coacharvode 1100:- /dag
Slutligt förslag beslutas vid nästa styrelsemöte.
Program årsmöte, föreslogs inbjuda representant från SSF , årsmötet avhålles
hos Skoghalls Båtsällskap ,program i övrigt, kallelse enl bilaga.
Bilaga 5
UTKAST till styrelsens förslag till årsmötet behandlades samt beslutades att
bearbetning fortsätter och beslut skall tas vid nästa styrelsemöte

§9

Föreningsträffar inkl rapport till SSF
Konstaterades att ytterligare arbete kvarstår av uppdrag att lämna underlag till
SSF över klubbarnas nuvarande ”arbetspuls.
Utkast /stomme till rapport föredrogs samt beslutades att arbeta vidare med
generell beskrivning av efterfrågade uppgifter.

§ 10

Förbundsagenda
Utkast förbundsagenda reviderades och beslutades enl bilaga
Nästa möte
Beslutades till den 23 oktober skypemöte

§ 11

Övriga frågor:
Seglarnytt september föredrogs och skall utsändas omgående.

§ 12

Mötets avslutning
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutade mötet kl 21. 25

Bilaga 6

Vid protokollet

Justeras:

_____________________________
Ingemar Johansson/Sekreterare

_________________________
Marianne Stålheim / Ordförande

