VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND

Protokoll från styrelsemöte den 20 april 2016, VKSFs Kansli
Närvarande: Dan Björkman, Johan Westling, Karl‐Axel Falk, Karin Koritz, Göran Johnsson, Elinore Karlsson, Anton Myte
Adjungerade: Tommy Andersson, SRS ansvarig, Pia Sahlen, kanslist, Sanna Mattsson, klubbcoach
Anmält förhinder: Anna Larsson, Kerstin Holmberg, Björn Smith

1. Mötets öppnande
2. Val av justerare/sekreterare
3. Godkännande av
dagordning
4. Anteckningar Klubb‐ och
ordförandekonferens
5. Ekonomi

Ärende/Beslut
Dan Björkman hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter mötet för öppnat.
Pia Sahlen, utsågs till sekreterare för dagens protokoll som justeras av Elinore Karlsson.
Förslaget till dagordning godkändes, efter en justering av ordningsföljden av punkterna
ekonomi och rapport från Seglardagen.
Anteckningarna godkändes för publicering på vår hemsida.

Ansvarig / slutdatum

Karl‐Axel Falck gick igenom de utsända rapporterna. Vi är i stort sett i fas med budgeten,
när vi nu har passerat mer än halva verksamhetsåret. Två poster sticker dock ut.

Karl‐Axel Falck

7416 Seglardagen, Distriktsseglarkonferens
– dyrare än budgeterat pga en extra seglardag, samt konferensavgift för Träffen som
arrangerades i samband med seglardagen.
5890 Övriga personalkostnader.
‐ högre än budgeterat, då Emelie Lindströms slutlön och semesterersättning bokförts på
detta konto, som en engångskostnad.
Övriga kostnader på detta konto, är avgifter till VSIF som hanterar våra löner och arvoden.
Styrelsen uppmanades även att börja tänka på nästa års budgetarbete. Budgeten skall
presenteras på höstens klubb‐ och ordförandekonferens.
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6. Rapport från Seglardagen

Dan Björkman och Kerstin Holmberg representerade VKSF på Seglardagen.

Styrelse

Ny styrelse i SSF
Följande valdes in i styrelsen: Anders Selling, ordförande, Mikael Stamming , kassör.
Therese Ahlström, ledamot.
Klubbkonsulent
SSF inleder ett pilotprojekt där Skåne, Småland och Blekinge ingår. Alla detaljer kring
finansieringen är ännu inte klara. Projektet kommer att utvärderas, innan man går vidare
till övriga distrikt.
12‐års gräns
VKSF fick inget gehör för förslaget om att SSF och berörda klassförbund skall fortsätta att
utreda frågan. Vi hade önskat, att man i högre grad, sett över möjligheterna att anpassa
riktlinjerna till seglingen, innan man tog det slutgiltiga beslutet.
Seglardag vartannat år
Förslaget väckte en del frågor angående verksamhetsåret, budget, val av ledamöter mm.
Seglardagen beslutade att man skall fortsätta att utreda frågan.

Övriga rapporter kansli



Avtalet med TDC är avslutat. Mail och hemsida finns nu på one.com. Vid
IdrottOnlines senaste uppdatering i natt, så har dock något hänt med rubrikerna
på hemsidan. IOLs support är kontaktad.



Kansliet har sammanställt en folder med SSFs råd till föräldrar som har barn i
seglarskolan. Den finns publicerad under ”Lär dig Segla”.



Liros Cup inleds med Vårregattan i Lerum på lördag. Kansliet ansvarar för
distribution av dekaler och presentkort till arrangörerna. Vi har fått en uppdaterad
version av resultatprogrammet ”Segling” från Håkan Larsson, Tjörns SS.
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7. Inför säsongen och Liros Cup



Då Sanna nu är tillbaka, så har vi utlyst två stycken assistentutbildningar. En i
Billdal den 21 maj och en i Hunnebostrand den 4 juni. Den i Billdal blev fulltecknad
på tre dagar (20 deltagare, två föreläsare). Sanna håller därför på att undersöka
om vi eventuellt kan köra en till i Rörvik.



Instruktörsutbildningen den 5‐8 maj, är fulltecknad sedan två månader tillbaka.
Bekräftelse har skickats ut via brev. Eventuella återbud skall lämnas senast den 20
april.



Vi har svårt att få till de planerade seglingsledarutbildningarna under våren. Vi
avvaktar, då det ges ut en ny regelbok efter OS . 2017 blir därför ett fortbildnings
år.



Emelie Lindström har aviserat att vi inte kan anlita henne som föreläsare, efter
instruktörsutbildningen. Vi har därför tagit in en extra resurs på tränar‐ och
instruktörsutbildningen så att de jämte Sanna, kan gå in som ordinarie föreläsare
nästa år. (Instruktör: Johan Sjöberg, Billdal, Tränare. Fredrik Gärdhagen.)



Kostnader och intäkter för utbildningarna är ej i fas, då vi inväntar besked från ett
par klubbarna angående fakturering.

Styrelsen diskuterade olika förslag på hur man kan anpassa cupen efter 12‐årsgränsen,
som träder i kraft nästa år. Klasserna som berörs är optimist, Zoom8 och Feva.
Jollegruppen fick i uppdrag att ta fram ett förslag på hur vi kan anpassa cupen efter de nya
riktlinjerna. Förslaget skall presenteras för vidare diskussion, med klubbarna innan
sanktionsansökningarna för 2017 skall vara inne.
Styrelsen diskuterade även olika tävlingsformat. Flera klubbar, har redan inlett ett
samarbete för att hitta nya och mer lättillgängliga tävlingsformer. Elinore Karlsson, som
deltar på dessa möten, återkommer med fortlöpande information.
Tankar finns på att genomföra ett ”talangläger” med pristagarna i Liros Cup. Kontakt skall
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tas med Liros för att försöka hitta ett koncept för genomförandet.
9.

Utbildning

10. Övriga frågor och skrivelser
11. Avslutning

Dan informerade om att Svenska Seglarförbundet planerar att genomföra en multikurs för
tränare, domare och seglingsledare, under våren 2017. VKSF kommer att vara behjälpliga
som medarrangörer.
Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 31 maj. Mötet kommer att ägnas åt budgetarbete,
jollekommitténs förslag på nytt upplägg, kommande verksamhetsår mm
Dan Björkman tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Pia Sahlen

Ellinor Karlsson
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