VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte
via skype 2013-10-13
Närvarande: : Marianne Stålheim (ordförande), Oscar Pantzare, Karl-Åke Ragnarsson,
Karl-Axel Bäck, Niklas Warnicke och Ingemar Johansson.
Per Åberg, från § 8
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

Rapport till SSF från föreningsbesök
Konstaterades att föredraget utkast utgör grunden för VVSF rapport
Karl-Åke Ragnarsson och Ingemar Johansson gavs uppdrag att komplettera
utkastet avseende forum /idébank för nystartad förening.
Rapporten överlämnas snarast

§5

Distriktskonferens 8—10 nov SSF Bosön
Utifrån inbjudan beslutades föreslå ny punkt till agendan för konferensen.
”Redovisning och diskussion kring inkomna rapporter”
Beslutades att Karl-Åke Ragnarsson representerar VVSF samt finns troligen
Ingemar Johansson på Träffen samma tid.

§6

Rapporter
Ungdom inkl tävling jolle.
En elitserietävling återstår, våra E-jolle-seglare deltar samt är coachning
planerad.
Distriktsmästerskap (DM ) för 20 Optimister och 5 E-jollar är genomförd,
arrangerades av Skoghalls Båtsällskap.
Samtidigt genomfördes avslutning med prisutdelning för Vänerpokalen.
Tävling kölbåt:
Inget nytt att tillföra..
Brädsegling:
Ingen information inkommit.
Utbildning:
Inget nytt att rapportera
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§7

Planeringsmöte 19 oktober
Konstaterades att klassförbunden inte publicerat datum för sina planerade
kvaltävlingar. Däremot har föreningar blivit tillfrågade om arrangörskap.
Beslutades att UTKAST kalender skulle delges klubbar för kännedom innan den
19 oktober samt skall UTKAST Tävlingsbestämmelser finnas för behandling av
planeringsgrupperna.
I samråd med KDSS skall planeras för prisutdelning Vänerserien 2012.
HVKT flyttning till Vänern skall aktualiseras för att bredda och utveckla
kappseglingar för kölbåtar.

§8

Inför årsmötet
Utifrån förra mötets behandling av UTKAST för olika verksamheter och budget
konstaterades att ytterligare bearbetning är nödvändigt och återupptas vid
nästa möte.
Beslutades att inbjudan till VVSF årsmöte (Seglartema) skall gå till SSF
styrelse och /eller kansli för medverkan med information /frågestund.

§9

Övriga frågor:
Beslutades anmäla I Johansson till SDF-konferens i Vara samt P Åberg
till Göteborg

§ 10

Mötets avslutning
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutade mötet kl 21.00

Vid protokollet

Justeras:

_____________________________
Ingemar Johansson/Sekreterare

_________________________
Marianne Stålheim / Ordförande

