VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND

Anteckningar från VKSFs arbetsmöte lördagen den 14 januari 2017,
Ostpricken, Sjöräddningens Hus, Långedrag
Närvarande från styrelsen: Johan Westling, Karl-Axel Falck, Anna Larsson, Karin Koritz, Göran
Johnsson, Kerstin Holmberg, Bert Isaksson, Helena Carlgren
Adjungerade: Emma Svensson, SISU, Tommy Andersson, SRS ansvarig, Pia Sahlen, kanslist
Anmält förhinder: Anton Myte och Magne Möller

Ordförande Johan Westling, hälsade alla välkomna till VKSFs arbetsdag.
Han lämnade därefter över till Emma Svensson från SISU Idrottsutbildarna Väst, som inledde dagen
med en presentation av SISUS verksamhet och deras möjligheter att stötta föreningar och förbund
med utbildningar och utvecklingsarbete.
SISU arbetar med olika former för utveckling:





Lärgrupper
Kurser
Föreläsningar
Process- & Utvecklingsarbetet

Varje förening har en ”lokal” konsulent som man kan kontakta, för vidare samarbete. De agerar
också som bollplank.
För varje aktivitet (minst 45 minuter) som genomförs i samarbete med SISU, erhåller man en resurs,
som kan användas i klubbens verksamhet. Kravet är att man är minst tre deltagare. Man kan även
redovisa max 45 minuter för föreberedelser inför en aktivitet
SISU kan även ge stöd, för att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet inom ramen för
”Idrotten vill.
Om man redovisar LOK-stöd, för klubbens seglarskolor så kan man även redovisa max 4 timmar till
SISU (lärgrupp).
Emma presenterade även Riksidrottsförbundets, Strategi 2025, som samtliga SF har antagit. Syftet
med strategin, är att få utövarna att stanna kvar inom idrotten hela livet.
Läs mer om Strategi 2025
http://www.rf.se/globalassets/vastsvenska-idrottsforbundet/dokument/sdf/strategi-for-svenskidrott-vast.pdf
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Johan Westling tackade Emma för hennes medverkan. Han inledde därefter mötet med att fråga vad
ledamöterna hade för förväntningar på dagen.











Lära sig mer om verksamheten i VKSF
Få roller och uppgifter
Verksamhets – och tidplan
Prioriteringar
Lära känna varandra
Utgå från befintlig plan och vision
Klubbkonsulent – Hur, vad?
Samverkan mellan föreningar
Hur får vi föreningarna i Halland att delta mer aktivt?
Fördjupad diskussion

1. Vad är VKSFs uppdrag enligt stadgarna?
Styrelsen diskuterade ändamålen, utifrån Johans sammanställning. Stämmer stadgarna med vårt
arbetssätt idag? Styrelsen ansåg, att punkterna stämmer väl överens med både vår vision och vår
arbetsplan. Beslutades att se över vissa formuleringar i visionen.
2. Styrelsens uppgift (enl. stadgar)
Efter en genomgång och en diskussion kring de olika verksamhetspunkterna, så konstaterades att vi
idag jobbar i enlighet med stadgarna.
3. Klubbarnas önskemål och förväntningar
Med utgångspunkt från vår klubbenkät och våra klubbkonferenser, diskuterades frågan om vi
levererar det som efterfrågats.
Detta gör vi idag






Utbildar funktionärer efter behov, så att klubbarna kan bedriva sin verksamhet.
Samordnar och sanktionerar distriktets regattor
Marknadsför klubbarnas seglarskolor och regattor, via hemsida, mail, facebook och
seglarskolebroschyren.
Arrangerar cuper, för att locka fler deltagare till fler av klubbarnas regattor
Vi tillhandahåller en gastbank på vår hemsida

Vad kan vi göra






Hur mäter vi antalet seglarskolebarn som fortsätter till träningsverksamheten?
Hur ökar vi tillgängligheten?
Vad avser vi när vi pratar om att öka antalet medlemmar och deltagare? Är det fler
medlemmar till våra klubbar eller fler anslutna klubbar?
Kan vi utöka utbildningsutbudet? Bl. a så finns det önskemål om föräldrautbildningar.
Kan vi teckna avtal med uthyrningsföretag av båtar för att underlätta för de klubbar som inte
har några egna undervisningsbåtar?
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När vi pratar om att vi ”tappar seglare”, menar vi aktiva kappseglare eller medlemmar i våra
klubbar? Kan detta mätas genom resultatstatistik?

4. Klubbkonsulent
Johan har en dialog med SSF, om att anställa en klubbkonsulent i distriktet, som kan bredda
vårt utbud av tjänster till klubbarna. Ett förslag som också förts fram, är att VKSF och
Värmland Västergötland, tillsammans delar på en klubbkonsulent. SSF kommer att ha
arbetsgivaransvar, mot att de tar en del av anställningskostnaden.
Styrelsen diskuterade, utifrån följande frågeställningar:












Hur ser behovet i klubbarna ut?
Täcker en halvtid upp behovet?
Hur vill VKSF utforma tjänsten?
Täcker SSFs beskrivning distriktets behov?
Vad blir SSFs roll och vad blir VKSFs roll?
Vem skall leda arbetet?
Ekonomi?
Hur mäter vi eventuella mål med tjänsten?
Kommunikation?
Placering?
Är huvudsyftet att behålla aktiva klubbar eller att bilda nya klubbar?
Johan och Karl-Axel fick i uppdrag att tillsammans med Pia ta fram ett specificerat förslag
som skall presenteras för styrelsen och därefter för SSF.

5. Skulle VKSF kunna stödja klubbarna med vissa administrativa sysslor, mot ersättning?
Önskemål om hjälp med administration, har framförts från klubbarna. Pia fick i uppdrag att
kontakta aktuell klubb, för att se vilka önskemål de har och vad som kan vara rimligt att
hinna med. Frågan kommer därefter att tas upp mer ingående på nästa styrelsemöte.
6. Hur kommunicerar vi med klubbarna idag?
Idag sker kommunikationen via mail, hemsida, facebook och personlig kontakt. Vi anordnar
också klubbkonferenser två gånger per år.
Alla våra regattor publiceras i en web kalender på vår hemsida. Vi ger även ut en
seglarskolebroschyr i samband med båtmässan. Nytt för i år är också att vi kommer att trycka
upp infobroschyrer om våra cuper.
Finns det fler sätt att nå ut?
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7. Arbetsplan och Vision
Vad har vi gjort och vad har vi kvar att göra? Efter en genomgång uppdaterades
verksamhetsplanen och arbetsutskotten. Den kompletterades även med ett slutdatum för
redovisning av projekten.
Planen skall utvärderas fortlöpande under året, då det är ett levande dokument. (Bifogas)
En del formuleringar i vår vision kommer att omarbetas.
8. Övrigt
Tommy Andersson föreslog att vi skulle införa det norska begreppet TUR i Liros Cup, för båtar
utan mätbrev. Kölbåtsgruppen fick i uppdrag att titta vidare på förslaget.

9. Avslutning
Vid en förfrågan, svarade styrelsen att deras förväntningar på dagen hade infriats. Johan
Westling tackade de närvarande för visat intresse och förklarade arbetsmötet för avslutat.
Vid anteckningarna
Pia Sahlen, kanslist
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