VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND

Protokoll från styrelsemöte den 24 februari 2016, VKSFs Kansli
Närvarande: Dan Björkman, Johan Westling, Anna Larsson, Karl‐Axel Falk, Karin Koritz, Göran Johnsson, Elinore Karlsson
Adjungerade: Emelie Lindström, SSF, Tommy Andersson, SRS ansvarig, Pia Sahlen, kanslist
Anmält förhinder: Kerstin Holmberg, Anton Myte, Björn Smith

1. Mötets öppnande

2. Val av
justerare/sekreterare
3. Godkännande av
dagordning
4. Föregående
mötesprotokoll
5. Styrelse och kansli
rapporterar

Ärende/Beslut
Dan Björkman hälsade de närvarande välkomna. Han hälsade Emelie Lindström
från SSF, särskilt välkommen. Emelie är inbjuden för att ge en aktuell lägesrapport
om SSFs nya organisationsförslag. Därefter förklarades mötet för öppnat.
Pia Sahlen, utsågs till sekreterare för dagens möte . Protokollet justeras av Karin
Koritz.
Förslaget till dagordning godkändes, efter ett tillägg under § 6 ‐ Emelie Lindström
lämnar en rapport om SSFs förslag till ny organisation.
Föregående mötesprotokoll godkändes.
Beslutades att aktivitetsplanen, skall bifogas varje protokoll.









Postgirot är uppsagt. Innestående medel har överförts till vårt
bankgiro
Tjänsterna via TDC upphör, den 31 mars. Arbetet med att hitta en ny
leverantör för flytt av domän och mailadresser pågår.
11 stycken är anmälda till tränare blå den 12-13 mars i Göteborg.
Utbildningen arrangeras av SSF, med VKSF som medarrangör.
Deklarationen för 2015 är inskickad
Kerstin Holmberg och Dan Björkman är anmälda till Seglardagen.

En kort rapport från Båtmässan lämnades av Tommy Andersson och
Karin Koritz. Noterbart är att antalet besökare ökade i år.
I år gavs Västkustkalendern endast ut i PDF format på vår hemsida.
Anledningen är att tiden blev för knapp för att jaga in annonsörer, pga
stora förseningar med den nya sanktionsmodulen. Många har hört av
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sig och efterfrågat den tryckta versionen. Styrelsens förhoppning är att
vi skall kunna ge ut den igen nästa år. Vi kommer även att ta upp frågan
på vår klubb‐ och ordförandekonferens.
6. Seglardagen

Styrelsen gick igenom de olika motionerna till Seglardagen. Eventuella
ställningstaganden och beslut fattas utifrån de sypunkter som förs fram på vår
Klubb‐ och ordförandekonferensen den 2 mars.
Samtliga motioner finns presenterade på SSFs hemsida
Motion 1 ‐ Göteborgs Kungliga SS ‐ Förbättrad demokratisk struktur
Motion 2 ‐ Nääs YC – Åldersbegränsning
Motion 3 ‐ Stockholms DSF ‐ Riktlinjer för barn och ungdomssegling
Motion 4 ‐ Mälarhöjdens BK ‐ Avgifter till förbundet
Motion 5 – Stockholms DSF ‐ Modernare struktur och avgifter
Motion 6 ‐ Stockholms DSF ‐ Avskaffa tävlingsavgiften
Motion 7 ‐ Stockholms DSF ‐ Central koordinering av Sailcoacher
Motion 8 ‐ Stockholms DSF ‐ Samordning av sanktioner
Motion 9 ‐ Stockholms DSF ‐ Förbättringar i IndTA 2.0
Emelie Lindström, presenterade resultatet av förslaget till ny organisation, som
gått ut till distrikten. Ett flertal distrikt har ställt sig positiva till ett samarbete där
flera distrikt/verksamhets‐ aktivitetsområden/ går samman och anställer en
klubbkonsulent.
Under 2017 kommer man att starta ett pilotprojekt där Skåne och Blekinge ingår.
Planen är därefter att starta fler projekt successivt. Emelie kommer att vara med
på vår klubb‐ och ordförandekonferens för att presentera förslaget mer ingående.
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7. VKSFs Klubb‐
ordförandekonferens

En kallelse har skickats ut till klubbar och klubbordförande, med en hänvisning till
handlingarna på seglardagen.
Styrelsen kommer att tillfråga Gert Ove Forsberg, som ingår i SSFs valberedning,
om han kan närvara på klubb och ordförandekonferensen för att presentera de
olika kandidaterna.
VKSFs jollegrupp kommer att ta upp frågan om hur vi anpassar vår jollecup till RFs
beslut om åldersbegränsningar.

9. Aktuella ekonomiska
rapporter

10. Övriga frågor och
skrivelser
11. Avslutning

Karl‐Axel Falck gick igenom de ekonomiska rapporterna. Vi följer i princip
budgeten. Det som sticker ut är posten för Seglardagen, som är högre än
budgeterat. Orsaken är att det tillkom en konferensavgift för Träffen, som
arrangerades ihop med den extra seglardagen. VKSF var närvarande med tre
representanter.
Inga övriga frågor eller skrivelser har inkommit.
Dan Björkman tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet för
avslutat. Nästa möte är klubb‐ och ordförandekonferensen den 2 mars.

Vid protokollet

Justeras

Pia Sahlen

Karin Koritz
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