VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte
via skype 2013-12-18
Närvarande: : Marianne Stålheim (ordförande), Oscar Pantzare, Karl-Åke Ragnarsson,
Per Åberg, Karl-Axel Bäck och Ingemar Johansson.
Frånvarande: Conny Broberg
§1

Mötets öppnade
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet kl 19 30

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes enl bilaga

§3
.
§4

Bilaga 1.

Föregående mötesprotokoll
Konstaterades inga frågor eller kommentarer.
VVSF.s Mål 2013—2014 enl årsmötesbeslut
Hur skall vi arbeta för att hjälpa /utveckla våra föreningar?
Utifrån erhållet underlag för SSF projekt ” Öka antalet medlemmar i Idrott
Online” inkl ett antal grundläggande filer diskuterades detta ärende.
Konstaterades att i handlingen finns punkten ”Distriktsplaner” .
Utifrån ”Distriktsplaner” i SSF Power Point-dokument redovisade I Johansson
ett UTKAST till projektplan.
Bilaga 2
Utifrån ovan nämnda UTKAST beslutades ansvarfördelning av klubbar
enligt följande.
Marianne Stålheim: ARSS, KDSS, KKF, SHBS
Per Åberg: CRSS, KKS
Karl-Åke Ragnarsson: UKSS, BÅSS, VIASS
Karl-Axel Bäck: VÄSS
Ingemar Johansson: CSS, HJSS, KGSS, MSK, SJÖSS, STBK, SSWL
I Johansson i samarbete med K-A Bäck: SSÅV, SÄSK
Nuläget:
Beslutades att redovisad sammanställning är den aktuella
Bilaga 3
Uppstart:
Beslutades att genomföra uppstart enl UTKAST (styrelsebesök /motsvarande)
vid början av nästa år med ett uppföljande deltagande vid årsmöte alt
föreningsmöte.
Nästa steg:
Beslutades enl UTKAST att erbjuda hjälp i 4 steg.
Där behov av hjälp står I Johansson till klubbarnas förfogande enl SSF.s
anvisningar om ekonomiskt stöd.
Informationsforum:
”Framtids –Utvecklingsforum”
Konstaterades att hela Idrott Online skall ses och belysas i ett sammanhang
eftersom de olika modulerna är beroende av medlemsregistret.
Dessutom utgör RF.s strategiarbete ”Framtiden Idrottsförening” en idékälla
för föreningarnas förståelse för påverkningar av idrotten och föreningen.
Dessutom är hantering av kriser ett oskrivet blad inom föreningarna i
allmänhet.

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
För att informera om och arbeta med ovan nämnda delar ingår i
Informationsforum i kedjan ”Nästa steg”
Planering av detta enl tidigare beslut.
Olika uppfattning fanns avseende projektledning!
Beslutades att M Stålheim redovisar beslutad projektplan enligt utkast
för SSF (Paula Karlöf).
§5

Seglingskalender 2014
I Johansson lämnade en sammaställning av kostnader samt förslag om en
begränsad pappersupplaga.
I förslaget fanns även förslag till annonsörer baserad på 2012 år kalender.
Beslutades att.
Inbjudan till annonsörer avseende omfattning och annonspriser.
Personlig uppvaktning för slutligt besked om deltagande.
Bilaga 4
Arbeta mot en begränsad pappersutgåva samt hela kalendern på hemsidan samt
annonsörenas klickbara logga på förstasidan.
En reviderad innehållsförteckning utarbetas för beslut innan publicering.
I Johansson ansvarar för fortsatt arbete.

.
§6

Övriga frågor
1. Ind TA-modulen
Konstaterades att sanktionsdelen fortfarande är ur funktion och ingen tid har
erhållits att det skall fungera!
Detta orsakar ytterligare svårigheter att motivera Idrott Onlinesystemets
suveränitet.
Beslutades att M Stålheim uppvaktar SSF i detta ärende.
2. Flagga D
Väcktes fråga om lämpligheten av texten i Tävlingsbestämmelserna LIROS
Cup p 1.6
Beslutades behandla detta vid nästa möte.
3. VVSF Hemsida besöksräknare.
Väcktes fråga varför det inte finns:
Beslutades att M Stålheim undersöker i samråd med SSF möjlighet att få denna
funktion inlagd.

§7

Mötets avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl 21.10

Vid protokollet

Justeras:

_____________________________
Ingemar Johansson/Sekreterare

_________________________
Marianne Stålheim / Ordförande

