VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND

Protokoll från styrelsemöte den 21 september 2016, VKSFs Kansli
Närvarande: Dan Björkman, Johan Westling, Anna Larsson, Karin Koritz, Göran Johnsson, Kerstin Holmberg, Karl-Axel Falck, Elinore Karlsson, Anton Myte
Adjungerade: Tommy Andersson, SRS ansvarig, Pia Sahlen, kanslist
Anmält förhinder: Björn Smith

1. Mötets öppnande
2. Val av justerare/sekreterare
3. Godkännande av
dagordning
4. Protokoll 2016-08-25
5. Rapporter styrelse,
arbetsgrupper, kansli och
sailcoach från föregående
möte. Se åtgärdslista

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 Karin Koritz.
Två tillkommande ärende, Tjörn Runt och Sailcoachträff lades till under övriga frågor.
Därefter godkändes dagordningen.
Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna
a) Sanna Mattsson är vidtalad. Hon återkommer med en statusrapport över
utestående/ej slutförda aktiviteter.
b) Dan Björkman har kontaktat valberedningens ordförande, Göran Ejderling för att
meddela sin avgång. Valberedningen kommer att informera om sitt arbete på vår
klubbkonferens.
c) SSFs ordförande, Anders Selling har preliminärt tackat ja till att delta på vår
klubbkonferens.
d) Nominering av Tomas Kjellstrand till RFs Förtjänsttecken 2017, skall vara inne
senast den 1 oktober.
e) Förslaget till budget för 2016-2017 presenterades. Efter en genomgång av de olika
posterna, beslutades att förslaget skall läggas fram på klubbkonferensen.
f) Säkerhetsregler för SRS har uppdaterats. Reglerna skall kommuniceras ut till
arrangörerna av cupen. Frågan skall också diskuteras på klubbkonferensen.
g) Liros Cup 2017 – ändrade åldersregler. Johan Westling gjorde ett förtydligande
gällande tidigare utsänt förslag. Ändringen av resultatsammanräkningen gäller
endast de yngre seglarna i enlighet med den nya 12-års regeln. För övriga klasser,
ger placeringar poäng enligt lågpoängssystemet som tidigare.
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VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND

Inför 2017 införs även ett flitpris för deltagare och klubbar, för att uppmuntra till
deltagande och aktivitet.
Det reviderade förslaget skall efter en ny remissrunda till jollekommittén
presenteras på klubbkonferensen.
6. Klubbkonferensen – förslag
till program

7. Övriga frågor och skrivelser

8. Mötets avslutande
Vid protokollet

Styrelsen önskar lyfta följande frågor på konferensen:
a) Klubbarnas behov
b) Liros Cup 2017 – ändrade åldersregler
c) Hur attraherar vi fler seglare till våra arrangemang?
d) Frågor inför VKSFs årsmöte, förslag till budget mm
e) Västkustkalendern
f) Säkerhetsinstruktioner vid arrangemang
Vår förhoppning är också att SSFs nya ordförande Anders Selling, skall medverka. Kansliet
fick i uppdrag att få detta bekräftat, innan inbjudan skickas ut till klubbarna.
a) Tjörn Runt
VKSF har fått en förfrågan från Stenungsund, om att sammankalla till ett möte
med anledning av ett minskat antal deltagare på Tjörn Runt.
Styrelsen konstaterade att det finns en stor potential av båtägare, som inte
kappseglar. En annan avgörande fråga är hur vi skall vi attrahera fler ungdomar
att börja segla kölbåt. Styrelsen enades om att detta är ett generellt problem för
hela kölbåtsseglingen. Frågan kommer att lyftas på ordförandekonferensen. Dan
Björkman fick i uppdrag att meddela Stenungsunds SS.
b) SSF - Sailcoachmöte i samband med Träffen
Sanna Mattsson kommer att kvarstå som sailcoach på Västkusten. Styrelsen
beslutade att ersätta henne för hennes medverkan på sailcoachmötet. En
återrapport från mötet skall lämnas till styrelsen.
Dan Björkman tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
Nästa styrelsemöte är den 19 oktober, efter klubbkonferensen den 12 oktober.
Justeras

Pia Sahlen

Karin Koritz
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