VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND

Protokoll från styrelsemöte den 25 augusti 2016, VKSFs Kansli
Närvarande: Dan Björkman, Johan Westling, Anna Larsson, Karin Koritz, Göran Johnsson, Kerstin Holmberg
Adjungerade: Tommy Andersson, SRS ansvarig, Pia Sahlen, kanslist
Anmält förhinder: Karl‐Axel Falk, Elinore Karlsson, Anton Myte, Björn Smith

1. Mötets öppnande
2. Val av justerare/sekreterare
3. Godkännande av
dagordning
4. Anteckningar från
Verksamhetsmöte 31 maj
5. Kansli bemanning

6. Liros Cup inför 2017

7. Rapport och statistik över
årets cuper och övriga
regattor

Ärende/Beslut
Dan Björkman hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter mötet för öppnat.
Johan Westling, utsågs till sekreterare för dagens protokoll som justeras av Karin Koritz.
Förslaget till dagordning godkändes.

Ansvarig / slutdatum

Anteckningarna godkändes utan anmärkningar.
Sanna Mattsson har sagt upp sig p.g.a. studier. Sista dag är 31 augusti. Sanna kommer
däremot att vara tillgänglig framöver på tim/dagsbasis efter behov och god
framförhållning. Pia ber Sanna sammanställa en statusrapport och utestående/ej slutförda
aktiviteter.
Beslutade att vänta med ersättningsrekrytering i avvaktan på besked från SSF om ny
organisation och ekonomiska villkor.
Beslutade att ånyo fånga upp klubbarnas behov av sailcoach på kommande
klubbkonferens.
Diskuterade liggande förslag. Johan justerar förslaget efter inkomna synpunkter och
remissar det till jollekommittén.
Beslutade att fastställa förslaget på nästa styrelsemöte och kommunicera de nya reglerna
inför kommande klubbkonferens.
Hittills är det något färre jollar i Liros Cup än förra året. Sannolikt p.g.a. övervägande dåligt
väder på vårens regattor. För SRS är det inga större förändringar jämfört med 2015.
Övrig notering att det var närmare hälften så många deltagare på LTR, förmodligen p.g.a.
kollision med skolstart.
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8. Ekonomi och budget 2016‐
2017
9. Övriga frågor och skrivelser

10. Kommande möten

11. Avslutning

Kassören var inte närvarande men ekonomirapporterna var distribuerade innan mötet.
Inga, till synes, avvikelser från plan. Budgeten för 2016‐2017 skall presenteras på höstens
klubbkonferens. Nästa styrelsemöte får ha detta som fokus.
 Dan meddelade att han inte ställer upp för omval nästa år. Han kommer snarast
att meddela valberedningens ordförande, Göran Ejderling.
 Beslutade att bjuda in SSF ordf. Anders Selling till klubbkonferensen.
 VKSF har möjlighet att nominera till RFs Förtjänsttecken 2017. Beslutade att
nominera Tomas Kjellstrand. Karin kollar villkor och skriver förslag till motivering.
Styrelsemöte
21 september
Klubbkonferens
12 oktober
Styrelsemöte
19 oktober
Styrelsemöte
9 november
Års‐ och sanktioneringsmöte 26 november
Dan Björkman tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Johan Westling

Karin Koritz

2

Styrelsen
Dan
Dan
Karin

