Värmland-Västergötlands Seglarförbund
Protokoll fört vid Värmland-Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte
2015-12-08, via Skype
Närvarande: Per Åberg (ordförande för mötet), Thomas Gustafsson, Magnus Patriksson.
Frånvarande : Kent Persson, Karl-Åke Ragnarsson, Marianne Stålheim, Carina Sörqvist

1.

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet och konstaterade att
mötet ej är beslutsmässigt varför samtliga beslut bordläggs till nästa möte.

2.

Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes med komplettering av följande övrig fråga :
- Vänern Kors&Tvärs – Återbetalning till MSK av innestående medel.

3.

Föregående mötes protokoll
Föregående styrelsemötesprotokoll somt protokoll från konstituerande
styrelsemöte genomgicks ej utan bordlades till nästa möte.

4.

Ekonomi
Rapportering skjuts på till nästa möte.

5.

Inkommande och utgående handlingar
Fakturor avseende uppvaktning till årsmötet samt nyhetsbrev VIF/VIF och
VVVF inkommit.

6.

Rapporter:
a) Kölbåt (VKT & VKT, VVSF SRS Cup, DM)
b) Jolle/Ungdom (Läger, Coachning, DM, Liros Cup)
c) Utbildning
Inget att rapportera på detta möte.

7.

Sanktionsansökningar
a) Problem med IndTa 2.0
Uppgradering har skett av systemet och information om detta saknas från SSF.
b) Saknade ansökningar
Sanktionsansökningar saknas från SSW-Lidköping, Karlskoga SS,
Kristinehamns KS samt Carlsborgs SS.
Per kontaktar SSW och Carlsborg och Thomas kontaktar Karlskoga samt
Kristinehamn och försöker få dem att lägga in sina seglingar.
c) Vilka tävlingar sanktioneras av SSF resp. distrikten ?
Instruktionerna från SSF är otydliga så vi får göra enligt bästa förmåga.
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8.

Uppföljning av årsmöte
a) Stadgarna
b) Valberedning, kandidater från Värmland.
c) Aktiviteter baserade på verksamhetsplanen.
Punkten bordläggs till nästa möte.

9.

Kalender + vårens styrelsemöten
Nästa möte bokades till den 12 januari 2016 och mötet avhålls via skype.

10.

Övriga frågor
a) VKT – Per kontaktar Ingemar för att få hans bild av de innestående VKTpengarna, vilka i nuläget förvaltas av VVSF. Inga ytterliggare åtgärder
genomförs i nuläget utan punkten tas upp på nästa styrelsemöte.

11.

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras:

_____________________________ _________________________
Thomas Gustafsson, sekreterare
Per Åberg / Vice Ordförande

