VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND

Protokoll från styrelsemöte den 11 november 2015, VKSFs Kansli
Närvarande: Dan Björkman, Johan Westling, Karin Koritz, Anna Larsson, Karl‐Axel Falk
Adjungerade: Tommy Andersson, SRS ansvarig, Pia Sahlen, kanslist, Sanna Mattsson, klubbutvecklare
Anmält förhinder: Kerstin Holmberg, Anders Ekman, Anton Myte, Björn Smith, Gert Ove Forsberg
1.
2.
3.
4.
5.

Mötets öppnande
Val av justerare
Godkännande av dagordning
Föregående mötesprotokoll
Rapport från klubb‐ och
ordförandekonferensen

6.

Inför den extra seglardagen

7.

Inför VKSFs årsmöte

Ärende/Beslut
Dan Björkman hälsade de närvarande välkomna och förklarade dagens möte för öppnat.
Johan Westling valdes till justerare av dagens protokoll
Utsänt förslag till dagordning godkändes
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna
Styrelsen gick igenom de olika synpunkterna som framkom på konferensen. Förslagen kommer att
integreras i vår arbetsplan för kommande verksamhetsår.
Ombud för Västkustens Seglarförbund är Dan Björkman, Kerstin Holmberg och Karin Koritz. Johan
Westling deltar som observatör.
Vår ståndpunkt gällande förslag till ny organisation och ny avgiftsmodell utgår ifrån klubbarnas
åsikter vid vår klubb‐ och ordförandekonferens. Se separata anteckningar.
a) Årets nomineringar.
Efter en genomgång av inkomna förslag utsåg styrelsen följande:
Årets jolleseglare ‐ Fia Fjelldahl, Lerums SS
Årets kölbåtsseglare – Peter Gustavsson, SS Viken Ägir
Årets arrangör: Göteborgs Quinnliga SS
Årets funktionär: Magnus Fahlen, GKSS
Årets breddklubb: Sotefjordens SS
Årets seglarkompis: Jennifer Öhrnell, Rådasjöns SS
Årets instruktör: Wilma Hollertz, Ljungskile SS
Årets tränare: Fredrik Gärdhagen, Rörviks SS
Årets eldsjäl: Ann Halldin Hansson, Strömstads ss
Kansliet meddelar berörda. Prisutdelningen sker i samband med vårt årsmöte den 29
november.
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b) Fastställa budget inför kommande verksamhetsår
Styrelsen beslutade i enlighet med klubbkonferensen att höja kursavgifterna.
Medlems‐ och sanktionsavgifterna är oförändrade
c)

Sanktioneringsläget
Den nya modulen har lett till kraftiga förseningar avseende sanktionsansökningarna.
Systemet innehåller även många buggar och fel. Kansliet flaggade för att det kan bli
problem med att få fram till en tryckt upplaga av Västkustkalendern innan årets båtmässa.
Alternativ som diskuterades var en digital version samt informationsblad om cuperna som
kan laddas ner från vår hemsida. Styrelsen avvaktar med ett beslut tills alla sanktioneringar
har inkommit.

d) Praktiska föreberedelser
Kansliet skickar ut alla handlingar tillsammans med revisionsberättelsen fredagen den 13
november.
Samtliga vandringspriser skall lämnas in för gravyr.
Årets bjuds tillsammans med pristagarna i Liros SRS in till vårt årsmöte
Tillfråga Jan Rinman om han kan vara årsmötesordförande
Underlag på inkomna sanktioner tas fram till årsmöte – och sanktioneringsmöte
Kansliet tar hand om övriga föreberedelser

§ 9 Övriga rapporter
§ 10 Övriga frågor och skrivelser
§ 11 Avslutning

e) Ett brev från Valberedningen har gått ut via vår hemsida och via mail.
Anders Ekman, har avböjt omval
Gert Ove Forsberg, har bett att få lämna ett år innan hans mandat går ut.
Övriga ledamöter i styrelsen har tackat ja.
Inga övriga rapporter fanns att behandla
Inga övriga frågor och skrivelser fanns att behandla
Nästa möte blir konstitueringsmötet i samband med vårt årsmöte den 29 november. Dan Björkman
förklarade därefter mötet för avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Pia Sahlen

Johan Westling
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