VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte
via skype 2015-02-11
Närvarande: : Marianne Stålheim ordförande, Per Åberg, Karl-Axel Bäck, Kent Persson,
Carina Sörqvist, Karl-Åke Ragnarsson och adjungerad Ingemar Johansson.
§ 1 Mötets öppnade
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägg
- Skrivelse om Nya Götaälvbron
- Efterfrågat remissvar SSF
- Mailväxling om osämjan i Arvikaklubben

§ 3 Föregående mötesprotokoll
Som avrapportering av en punkt i föregående protokoll berättade Karl-Åke att han
samtalat med Dan Björkman vid seglarforum i Gbg och fått bekräftat att det inte finns några
invändningar mot att göra fördelning av RF bidrag mellan vårt distrikt och västkusten efter samma
princip som föregående år.
I övrigt inga anmärkningar om föregående styrelseprotokoll som därmed lades till handlingarna.
§ 4 Ekonomi och utfall
Ingemar och Carina rapporterade att formell överlämning till Carina är gjord.
Carina kommenterade innehållet i senaste periodens utfall, det är inte så många transaktioner vid
denna årstid, ordinarie arvode till kansliet och inte så mycket mer jämfört med föregående utfall.
Jämförelse med budget ger inget att kommentera.
§ 5 Inkommande och utgående handlingar
Daglista föredrogs och följande disskuterades och beslutades:
Seglardagen. Anmälan 19 febr Marianne åker, vi beslutade att det är Ok att två till åker (en av de
två blir observatör som VVSF får betala för). Övriga ledamöter får granska sina kalendrar så får vi
se vilka som kan åka. Karl-Åke räknar med att åka dit som klassförbundsrepresentant.
Årsmöte i VIF/SISU: Marianne, Thomas och Per gör upp om vem som representerar oss.
Anmälan 2 mars.
§ 6 Kanslifrågan
Beslöt att det skall skrivas ett avtal med Ingemar om visstidsanställning med sista
aug som slutdatum. Avtalet skall innehålla en uppsägningsklausul med nu gällande
uppsägningstid. Vad gäller uppdatering av hemsida beslutades att Ingemar fortsätter på oförändrat
sätt under anställningstiden.

§ 7 Rapporter
a) Kölbåt :
Funktionärsbehov
Karl-Axel rapporterade att flera sökta seglingar ännu inte är rätt bemannade. Speciellt är
det brist på domare. I Vänersborg finns det utbildade blå domare som ännu inte är
licensierade för att de inte fått protestförhandlingspraktik av det enkla skälet att det inte
blivit några protester på praktikseglingarna.
Vänern Kors&Tvärs. Annonsering om tävlingen utlagd på VVSF hemsidan. Ett A4 blad
om evenemanget har delats ut i ”Vänerhamnars” monter på båtmässan i Gbg. Samma blad
är med i Vätterns mejlutskick som just gjorts. Det första VänerKT mejlutskicket kommer
att genomföras om några dagar
VätternKT: Kent rapporterade att man kommer att köra seglingen snålt vad gäller
funktionärsbehov, ingen seglingsledningsbåt som går med runt banan, deltagare startar
enligt sin respittidtabell och tar själva sin målgångstid
b) Jolle/Ungdom : Det har varit en del mailväxling om organiserandet av läger. Nu har
föräldragrupper kommit igång och det ser ut altt lösa sig. Det gäller Lysekils och
Lidköpingslägren. Karl-Axel och Ingemar tog på sig att hantera bemanningsfrågor vad
gäller tränare och eventuella coacher.
Hjo har sökt DM sanktion bara för Optimist det är antagligen ett misstag. Det var säkert
avsikten art det skulle vara DM i E-jolle och Zoom8.
c) Utbildning : -

§ 8 Allsvenskan i segling
Seglarförbundet gav mer information om planerna på allsvenskan i segling. Vi
diskuterade denna utveckling och konstaterade att det kan finnas en risk att detta blir
ytterligare något som passar storklubbarna bäst och befäster deras plats i rampljuset. I
diskussionen belystes även fördelarna i form av att det kan bredda möjligheterna för
duktiga seglare att odla sin sport. Vi beslutade att det inte renderar till någon särskild
åtgärd från vår sida, Det är upp till interesserade seglare att få sin klubb att anmäla
dem.
§ 9 Prishöjning på Göta kanal.
Ett stort antal Vätterklubbar har enats om en protestskrivelse.
Marianne har åtagit sig att skriva något från vårt distrikt.
§ 10 SSF Seglarforum.
Ventilerade intrycken från seglarforum. Speciellt diskuterades remissen som
skickats ut från SSF om sådant som föredragits på Seglarforum. Berörda områden:
- En serviceorganisation, att kommunicera som en enhet
- Avgiftstrukturen
- Breddning av stöd och utbud, att främja all segling
Vi konstaterade att vi inte hinner sitta tillsammans och utforma ett remisssvar,
Beslut: Det uppdrogs åt Per att skriva ett remissvarsförslag där vi ger stöd till tanken att det
behöver göras något åt avgiftstrukturen för att inte förlora sådana klubbar som har blandad
verksamhet.

§ 11 Förbundsagenda
. § 12 Nästa möte
Enligt tidigare bokat den 10 mars 19.00 via skype.
Nästkommande möten :
11/4 i Kristinehamn (10-15), CrSS klubbhus.
19/5 19.00 via skype (ny bokning)
§ 13 Övriga frågor
Beslutade att Marianne tar kontakt med styrelsen för en av våra klubbar där det
uppstått problem med regeltolkning i deras kvällseglingsserie för att efterhöra om vi kan bidra på
ett konstruktivt sätt.
§ 14 Mötets avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras:

_____________________________ _________________________
Per Åberg, tillfällig sekreterare
Marianne Stålheim / Ordförande

