VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte
2015-05-19, 19.00 via Skype
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 med följande tillägg under övriga frågor:
- Svar till Göteborgs kommun.

§ 3 Föregående mötesprotokoll
Protokollet fastställdes utan ändringar och läggs till handlingarna.

§ 4 Ekonomi och utfall
Carina har konverterat till Speedleager. Av årets intäkter på 160 kkr har enbart 45 kkr inkommit.
Ingen anledning till åtgärder i nuläget.
Carina föreslog omklassning av budgetområdena. Reserverade pengar finns för idrottslyftet (21
kkr) och VKT (5 kkr).
Resultatet är i nuläget negativt, men vi saknar medlemsintäkter.
Attestering ses över så att det kan ske på ett smidigt sätt.
Carina och Ingemar går igenom detaljer separat.

§ 5 Inkommande och utgående handlingar
.
SSF har begärt in utbildningsbehov från distrikten. Ingemar skickar ut denna fråga till klubbarna.
Svar skall vara inne senast 15:e juni.
I övrigt inget speciellt att notera.
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§ 6 Rapporter
a) Kölbåt :

- Vänern Kors&Tvärs.
- Några få anmälningar kommit in.
- Affisch tas fram till Aqua Blå i Vänersborg.
- Nyhetsbrev skickas ut
- Vättern Kors&Tvärs,
- Få anmälningar kommit in.
- Nyhetsbrev skickats ut.

b) Jolle/Ungdom :
- Liros Cup/Vänerpokalen ställs ev in i Lidköping (Få anmälda)
- SBS och KKF genomför Liros Cup 30-31/5
- Lidköpingslägret:s vara eller inte är fortfarande osäkert. Optimistjolleförbundet
måste ge besked. Inbjudan måste ut tidigt. Karl-Axel ringer Oscar SOF och
frågar hur de avser att göra.

c) Utbildning :
- Utbildningsbehov finns men resurser att utbilda saknas.
- Ingemar skickar ut fråga till klubbarna. Svar till den 8/6.
- Extramöte den 9/6 20.00
§ 7 Förbundsagenda
-

Ny seglardag inbokad den 21-22/11
SDF-konferensen i Juni hanteras av Marianne och Thomas.(Marianne är
anmäld)

§ 8 Avveckling Kansli
-

Thomas kollar om behörigheterna till IOL är ok för huvudadministratör.
Per ansvarar för Vänerns Vattenvårdsförbund.
Alla dokument hanteras via dropboxen.

§ 9 Nästa möte och höstens möten.
Nästa möte är enligt tidigare bokat den 9 juni 20.00 via skype.
Nästkommande möten :
Planeringsdag 17/10 i Hjo 10.00 – 15.00
Årsmöte 28/11 i Vänersborg 10.00 – 15.00 (Kallelse skall vara ute senast den 17/10.)
Styrelsemöte 18/8 via skype
Styrelsemöte 8/9 via skype
Styrelsemöte 7/11 i Karlstad 10.00 – 15.00 (motioner inne)

§ 9 Övriga frågor
SSF –Ekonomi
Thomas deltar i en arbetsgrupp där förslag till intäkter för SSF skall tas fram inför Seglardagen i
November.
Göteborgs kommun
Per redovisade att han skickat svar på att vi mottagit deras svar på vår skrivelse.

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

Vid protokollet

Justeras:

_____________________________ _________________________
Thomas Gustafsson, sekreterare
Marianne Stålheim / Ordförande

