VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte
via skype 2013-12-09
Närvarande: : Marianne Stålheim (ordförande), Oscar Pantzare, Karl-Åke Ragnarsson,
Per Åberg och Ingemar Johansson. Karl-Axel Bäck fr o m § 7
Frånvarande: Conny Broberg
Adjungerad: Niklas Warnicke
§1

Mötets öppnade
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet kl 19 00

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes enl bilaga

§3

Föregående mötesprotokoll
Kortare information om konstitueringsmötet.

§4

Styrelsekonstituering
Utöver tidigare konstituering beslutades följande:
Vice ordförande:
Per Åberg
Sekreterare:
Ingemar Johansson
Utbildningsansvarig
Ingemar Johansson
Ungdomsansvarig inkl jolle
Oscar Pantzare
Tävlingsansvarig inkl kölbåt
Karl-Axel Bäck
Webbansvarig
Ingemar Johansson
Bitr utbildningsansvarig
Karl-Åke Ragnarsson
Brädseglingsansvarig
Conny Broberg

§5

Ekonomi
I Johansson redogör för utfall enl bilaga
Konstaterades att summan på bankkonton utgör 147 193:varav 40 825:- är reserverade medel för klubbutveckling.

Bilaga 1.

Bilaga 2

§6

Inkommande och utgående handlingar
Bilaga 3
Daglista föredrogs.
Konstaterades att beslutad motion skall översändas till SSF samt
Skall Seglarnytt dec utges avseende nyheter LOK samt VVSF kursplan.

§7

Rapporter
Ungdom inkl tävling jolle.
O Pantzare lämnade en kort redogörelse ang lägerplanering vilket konstaterades
att ”Lysekilslägret” fortfarande inte är datumbestämt!
N Warnicke lämnade sin syn på seglarcoachning våren 2014.
Beslutades att O Pantzare och I Johansson till nästa möte redovisar plan över
coachning elitserie-Rikskval våren 2014 inkl budget och coacher.
Konstaterades att vissa tidsförändringar har anmälts av bl a KKF
Konstaterades att LIROS Cup sponsras som tidigare!
Beslutades att O Pantzare tar fram, i samråd med LIROS, detaljanvisningar hur
arrangör av regatta skall förfara angående sponsrade varor mm.
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Fortsättning § 7
Tävling kölbåt:
Konstaterades att många brister föreligger i sanktionsansökningarna.
Uppdrogs åt K-A Bäck bearbeta och hjälpa arrangörerna att rätta uppgifter
finns i ansökan.
Beslutades att evenemangen och tävlingarna godkänds efterhand som de är
fullständiga enl krav SSF tävlingsreglemente.
Brädsegling:
Ingen information eller kontakt upprättad.
Utbildning:
Kursplan 2014 redovisades enl bilaga
Bilaga 4
VVSF kan få hjälp med ”Plattformen/ Plattformen Unga ledare”, i egen regi,
i samverkan med SISU Vgl under förutsättning minst 15 deltagare.
§8

VVSF hemsida.
Konstaterades oklarheter avseende mailadresser kopplade till befattningar.
Beslutades att O Pantzare och N Warnicke, inför nästa möte, reder ut nu
aktuellt läge, samt lämnar förslag om användningen av dessa i fortsättningen.
Ett fåtal påtalande om hemsidans innehåll och event uppmärksammade felaktigheter framfördes.
Konstaterades att information till klubbarna, är påfallande nödvändig, att de
gör inställningskopplingar på sin egen hemsida för att därigenom erhålla nyheter
från såväl RF, DF, SSF och VVSF.
Beslutades att samtliga närvarande styrelseledamöter har lämnat aktivt
medgivande att publicera namn, adress och mailadress på hemsidan.

§9

VVSF.s Mål 2013—2014—Hur skall vi arbeta……..
Utifrån rubriken ovan konstaterades att det föreligger olika uppfattningar om
vissa uppdrag/ uppgifter.
Konkreta uppgifter från SSF saknas varför distriktets arbetsomfattning är oklart.
Konstaterades oklarheter/osäkerhet utifrån ansvaret att genomför antagna delar i
VVSF måldokument.
Beslutades att M Stålheim kontaktar SSF angående hantering och arbetet
med klubbarnas medlemsregistrering.
Beslutades att K-Å Ragnarsson och I Johansson arbetatar vidare med
” Arrangera ett Framtids &Utvecklingsforum”

§ 10

Seglingskalender 2014
Konstaterades att kalendern bör ha namnet ”Förbundskalender”.
Olika uppfattningar föreligger avseende publicering:
Skall det vara en pappersutgåva eller skall det vara en digital kalender?
Olika för- och nackdelar med det ena eller andra framkom.
Konstaterades olika uppfattningar om annonsörer i kalendern.
Beslutades utarbeta underlag för senare beslut.
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§ 11

Förbundsagenda
Föredraget utkast bearbetades enl bilaga

Bilaga 5

§ 12

Nästa Möte
Beslutades ett extra styrelsemöte den 18 december kl 19 30
Omfattning begränsade dagordningspunkter.

§ 13

Övriga frågor
P Åberg lämnade en kort information från SDF-konferensen i Göteborg.
 SDF-bidrag
 Förändrade normer för Idrottslyftet avseende Anläggningsbidrag som DF
handlägger.
 Nya LOK-kriterier fr o m 2014

§ 14

Mötets avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl 22.00

Vid protokollet
_____________________________
Ingemar Johansson/Sekreterare

Justeras:
_________________________
Marianne Stålheim / Ordförande

