VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte
via skype 2015-03-10
Närvarande: : Marianne Stålheim ordförande, Per Åberg, Karl-Axel Bäck, Kent Persson,
Carina Sörqvist, Karl-Åke Ragnarsson Thomas Gustafsson och adjungerad Ingemar
Johansson.
§ 1 Mötets öppnade
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

§ 3 Föregående mötesprotokoll
7a) Röda domare skall ändras
§2 och §13 Namn + klubb tas bort i protokollet
§ 6 Räcker med att dokumentera besluten
Per uppdaterar protokollet och skriver lite kortare varefter det läggs till handlingarna.

§ 4 Ekonomi och utfall
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.
Ansökan till VIF avseende bidrag skickas in. Hanteras av Ingemar och Carina.
§ 5 Inkommande och utgående handlingar
Daglista föredrogs och följande diskuterades och beslutades:
-

Årsmöte VIF 30/3, Thomas anmäler sig och deltar
Årsstämma v6
Anmälan sker på punkt 8, Ingemar anmäler.
Per Åberg deltar på möte med Vänerns vattenvårdsförbund.

.
§ 6 Kanslifrågan
- Punkt 1 ) Klar
- Ingemar föredrog listan på dokumentation + inventarier (redovisat på mail)
- Önskemål att Ingemar gör lista på viktiga datum
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§ 7 Rapporter
a) Kölbåt :
- Funktionärsbehov
Karl-Axel rapporterade att flera sökta seglingar ännu inte är rätt bemannade. Speciellt är
det brist på domare. Påminnelse läggs in i SEGLARNYTT.
- Vänern Kors&Tvärs, möte inom kort.
- Ingen följebåt
- Separat hemsida tas fram
- Holmgren Vättern Kors&Tvärs, nytt vandringspris, planerar för 40-50 båtar.
- Klart för anmälan inom kort.
- Utskick kommer att göras varje månad.

b) Jolle/Ungdom :
- Lägren är klara. Inbjudan ute, anmälningar kommer in.
- Coachning kommer att ske i E-jolle och Optimist, inrtresse finns från 6 tidigare
deltagare.
- Ingemar redovisade kostnader för lägren (mail utskickat)
- Kostnad 300 kr/deltagare. Krav minst 3 deltagare från distriktet. Andra får delta
i mån av plats. Vi ligger kvar på samma villkor som i fjol. K-A fixar utskicket.

c) Utbildning :
- Grön kurs genomförs av SBS, KKF och KSS i Karlstad. Start 16/4.
Kristinehamn och Karlskoga är välkomna med deltagare. Ingemar lägger ut
detta i SEGLARNYTT.

§ 8 Distriktskonferenser

- Värmland 30/3 – Thomas deltar. Bör påtalas var SDF finns i
verksamhetsplanerna.
- Västergötland 16/4 – Karl-Axel deltar (anmäler sig själv)

§ 9 Seglardagen
-

-

Karl-Axel + Marianne representerar.
Motion 1 ) Vi går på styrelsens förslag
Motion 2 ) Vi stödjer styrelsens svar.
Styrelsens förslag till organisation
o Vi vill titta beredare på alla förbund, inte bara Rid & Gymnastik
o Bevaka olika intressen i svensk segling
o Inte skrivning om kanslipersonal. Kompetensen bör utnyttjas.
Styrelsens förslag till avgifter
o Inget bra ursprungsförslag, ta en vända till och gör om förslaget med
hänsyn till klassförbundens kommentarer.
o Marianne + K-A pratar ihop sig med andra deltagare om
valberedningen.

§ 10 Inför aprilmötet
-

Genomförs som lärgrupp. Marianne sätter ihop ett program.

§ 11 Förbundsagenda
- Styrelsemöte i aug. bokas på aprilmötet.
.

-

§ 12 Nästa möte
Enligt tidigare bokat den 11 april 10-15 CrSS klubbhus.
Förändrat till Vänersborgs klubbhus.
Nästkommande möten :
19/5 19.00 via skype (ny bokning)
§ 13 Övriga frågor
- Skrivelse om Göta Älv bron levererad. Per redovisade spridning och det skall kompletteras med
TTELA.
- Skrivelse om Göta Kanal levererad
- Skrivelserna skall skickas till Ingemar.

§ 14 Mötets avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras:

_____________________________ _________________________
Thomas Gustafsson, sekreterare
Marianne Stålheim / Ordförande

