Värmland-Västergötlands Seglarförbund
Protokoll fört vid Värmland-Västergötlands Seglarförbund styrelsemöte
2016-06-07, Skype
Närvarande: Marianne Stålheim ordförande , Thomas Gustafsson, Karl-Åke Ragnarsson,
Carina Sörqvist, Kent Persson, Magnus Patriksson

1.

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

2.

Godkännande av dagordning
Nya punkter under 9) övriga frågor
1) Policy avseende coachning
2) Inköp av VHF-radio
3) Facebook – hur få igång aktiviteterna
4) Försäkringsfrågor

3.

Föregående mötes protokoll (160417)
Beslutas att Per Åberg deltar på VIF/VIF extra stämma avseende stämma för
sammanslagning av två SDF.

4.

Ekonomi
Avseende intäkter och utbetalningar för coachning stämmer Carina och
Marianne av status. Vissa intäkter och utgifter har börjat komma in.
I övrigt inga större rörelser i ekonomin.

5.

Inkommande och utgående handlingar
- Protokoll från årsmöte Vänerns Vattenvårdsförbund inkommit.
- Nyhetsbrev från SISU/VIF/VIF/VIF inkommit.
- Kallelse ordförande och utbildnings-konferens i VIF-Värmland.
Beslut : Marianne deltar.
.

6.

Rapporter:
a) Kölbåt (VKT & VKT, VVSF SRS Cup, DM)
Vänern K&T – Inga anmälningar inkommit.
Vättern K&T – Ser bra ut. Anmälningarna strömmar in.
Vättern race – Nytt koncept
VVSF SRS Cup genomförs enligt plan.
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b) Jolle/Ungdom (Läger, Coachning, DM, Liros Cup)
Framnäsregattan inställd p.g.a för få anmälningar.
Bra möte avseende SM-veckan i Borås. Ulricehamn och Mark är på. Enbart
Trissjolle kvar som klass. Start fre v26 och pågår till fre v27.
c) Utbildning
- Emelie på SSF har gett klartecken till instruktörsutbildning.
- Lärgrupper skall skapas i samband med coachningen.
d) Fritidssegling
Inga ytterliggare aktiviteter påbörjade.
7.

Seglarnytt
-

8.

Kalender samt nästa möte
Sommaruppehåll och nästa styrelsemöte i slutet av augusti/början september
och är via skype.

9.

Övriga frågor
1) Coachning/Läger
Beslut : Marianne uppdaterar policy-dokumentet.
- 200 extra för nattskiften på läger.
2) VHF-Radio
Beslut : Inga VHF-radio-apparater köps in av VVSF utan det får hanteras av
klubbarna själva.
3)Facebook
Magnus ser över hanteringen och kommer med förslag till åtgärder.
5) Försäkringsfrågor
MSK tar fram en policy för hur hantering av privata båtar i
segelskoleverksamheten skall hanteras ur ett försäkringsperspektiv.
Policy:n delas med övriga styrelsen.

10.

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras:

____________________________ ________________________
Thomas Gustafsson, sekreterare
Marianne Stålheim / Ordförande

