Protokoll fört vid Värmland - Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte
2015-10-13, 19.00 via Skype
Närvarande: Marianne Stålheim ordförande, Per Åberg, Karl-Åke Ragnarsson, Thomas
Gustafsson.
Frånvarande : Kent Persson, Carina Sörqvist, Karl-Axel Bäck
Eftersom mötet inte var beslutsmässigt inhämtades frånvarande ledamöters godkännande på
besluten via mail dagen efter.
§ 1 Mötets öppnade
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med komplettering av följande övriga frågor.
a) IndTa
b) SSWL-Lidköping 125 år, hur representera ?
c) ”Årets Seglare”, ”Årets Ledare” – Inga kandidater inkommit
d) Representation Seglardagen 21-22/11
e) Seglarnytt – Innehåll, frekvens samt utseende
f) Sven Sjöö – Kondoleans
§ 3 Föregående mötesprotokoll
Föregående styrelsemötesprotokoll somt protokoll från extra styrelsemöte genomgicks och lades
till handlingarna utan förändringar.
§ 4 Ekonomi och utfall
Ingen rapport.
§ 5 Inkommande och utgående handlingar
-

IndTa – försenat, släpps i en förenklad variant den 20/10.

-

Kallelser till SDF-konferenser, 2/3/4 nov för Västergötland och 27-28 nov för Värmland.
Beslut: Per Åberg representerar i Göteborg och Karl-Åke i Vara. Anmälan sker av Per
resp. Karl-Åke.
Mötet i Värmland sker samtidigt som VVSF:s årsmöte och kandidat att representera söks
från Arvika SS.

-

Vänerns Vattenvårds förbund, kallelse till Vänerdagen i Mellerud 5 nov.
Beslut: Per Åberg representerar och hanterar anmälan.
VVVF, remiss vattenvårdsplan Vänern, svar 11 dec.

-

§ 6 Rapporter
a) Kölbåt :
- Vänern Kors&Tvärs, ekonomiska resultatet för 2015 pekar på +/- 0. Angående
efterträdare för nästa år har diskussioner inletts med Åmål och Vänersborg där en idé
finns om att även Sunnanå och Ekenäs skulle kunna vara etappmål. Lidköping och
Mariestad skall också kontaktas för nästa års planering. Per Åberg samordnar
diskussionerna.
b) Jolle/Ungdom :
- Planering pågår och önskemål om coachning på rikskvalen i Optimistjolle har framförts
samtidigt som kandidater finns för deltagande. Budget för detta skall avsättas och
fastslås på årsmötet.
c) Utbildning :
§ 7 Planeringsdagen
Fördelning av uppgifter:
- SSF - Arbetsgrupper, ……,

Marianne och Thomas

- VVSF – Utskickade skrivelser, IOL-kalender, IOL-registrering, Marianne och Per
-

Vänern K&T och Vättern K&T – Summering och erfarenheter, Per och Kent

-

DM – kölbåt, DM – Jollar,

Kent

-

Läger/Coachning 2016,

Marianne

-

Fritidssegling, icke kappseglare som vill göra annat.
Eskader, Trimsegling, o.s.v,

Carina

-

Vad vill vi ha distriktet till ?

Carina

-

Förslag till möteseffektivisering genom att samordna
planeringsdagen och årsmötet till en och samma dag
och med mötesdatum första halvan av november.

Marianne

Beslutades att lägga SSF – Arbetsgrupper som sista punkt innan lunch och låta den punkten ta
den tid som blir över innan klockan 12.00
§ 8 Årsmöte
a) Stadgarna och de förändringar som Marianne föreslagit gicks igenom och slutliga förslaget
till stadgeändringar tas på nästa möte den 7/11.
b) Kallelse/dagordning, Thomas tar fram ett förslag till kallelse som stäms av på
planeringsdagen den 17/10.
c) Verksamhetsberättelse/ Verksamhetsplan. Förslag tas fram av Marianne resp. Thomas och
beslutas på nästa möte den 7/11
d) Valberedning, Fredrik Källberg SJÖSS, Conny Modig MSK kontaktas av Per Åberg för att
sondera deras intresse av att vara kandidater till styrelsen. Även Jens Karlsson MSK kan

vara en tänkbar kandidat. För Jolle-sidan sonderas med Niklas i Vänersborg samt Andreas
i Hjo om de kan tänka sig att kandidera för en styrelseplats.
§ 9 Rapporter från SSF:s arbetsgrupper
Inget nytt att rapportera
§ 10 Avveckling Kansli
Kansliet anses nu vara avvecklat och Ingemars rättigheter till IOL och Dropbox avslutas vid
årsskiftet.

§ 11 Förbundsagenda
- Decembermöte bokat till den 8/12
Beslut : Förbundsagendan avvecklas i och med att nya hemsidan introduceras. Kalendern på
hemsidan kommer då att vara den officiella förbundsagendan.

§ 12 Övriga frågor
a) IndTa, Per Åberg tar över distriktets sanktionering av regattor.
b) SSWL-Lidköping 125 år, hur representera ? Marianne kontaktar Ingemar och tar reda
på hur vi gjort tidigare och hanterar vad som skall inköpas.
Beslut: Present inköps i samma prisnivå som tidigare brukligt.
c) ”Årets Seglare”, ”Årets Ledare” – Inga kandidater inkommit
Inget agerande från styrelsen i denna fråga.
d) Representation Seglardagen 21-22/11
Marianne och Thomas är beredda att representera på Seglarträffen och Seglardagen.
Inbjudan till den extra seglardagen har inte kommit än.
e) Seglarnytt – Innehåll samt form
Ett utkast från Thomas gavs ok. Reklam tas bort och utgivning sker då vi har något att
gå ut med.
f) Sven Sjöö – Kondoleans
Beslut: Kondoleans till Sjöräddningen med ett belopp på 500 kronor.
Thomas undersöker hur man gör och anlitar Carina för utförandet.
§ 13 Mötets avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras:

_____________________________ _________________________
Thomas Gustafsson, sekreterare
Marianne Stålheim / Ordförande

