VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND

Protokoll från styrelsemöte den 9 november 2016, VKSFs Kansli
Närvarande: Dan Björkman, Anna Larsson, Karin Koritz, Göran Johnsson, Kerstin Holmberg, Karl-Axel Falck
Adjungerade: Pia Sahlen, kanslist
Anmält förhinder: Björn Smith, Johan Westling, Elinore Karlsson, Anton Myte, Tommy Andersson, adj.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mötets öppnande
Val av justerare/sekreterare
Godkännande av dagordning
Protokoll 2016-08-25
Rapporter från klubb och
ordförandekonferensen
Inför VKSFs årsmöte

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 Anna Larsson
Utsänt förslag till dagordning godkändes.
Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna
Styrelsen gick igenom anteckningarna från konferensen. Beslutades att skicka ut de till våra
klubbar.
a) Årets nomineringar
Efter en genomgång av inkomna förslag utsåg styrelsen följande:
Årets Arrangör: Alingsås SS
Årets Kölbåtsseglare: Anna Östling med besättning
Årets Jolleseglare: Björn Allansson, GKSS
Årets Funktionär: Peter Warfinge GKSS/SSKA
Årets Breddklubb: Strömstads SS
Årets Tränare: Jakob Haga, Långedrags SS
Årets Instruktör: Mikael Höije Karlsson, Hjbk
Årets Eldsjäl: Martin Johnsson, SSKA
Årets Seglarkompis: Filippa Norlander, Less
b) Fastställa budgeten för kommande verksamhetsår
Förslaget som presenterades på klubbkonferensen, fastställdes.
c)

Sanktioneringsläget
Pia redogjorde för aktuell status. Efter den senaste uppdateringen av IndTA, så
har flera klubbar haft problem med att logga in på IndTa. Kansliet, har via en
särskild behörighet, kunnat hjälpa de att få in sina sanktionsansökningar.
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Ett underlag med alla sanktionsansökningar lämnas på sanktioneringsmötet.
Regattorna på Västkusten kommer att sanktioneras, när alla eventuella konflikter
är lösta. Det dröjer dock fram till våren innan vi kan godkänna de i IndTA.
Anledningen till detta är att klubbarna måste lägga in sina funktionärer, när alla
fortbildningar är klara.
Frågan om att arrangera ett gemensamt DM för kölbåtar kvarstår. Ett förslag är
att bjuda in klassförbundet till ett möte, för att se om intresse finns.
d) Praktiska förberedelser
Kansliet ordnar med det praktiska, tar hjälp av styrelsen där så behövs.
e)

7.

Inbjudan SDF dialog - Halland

8.

Övriga rapporter

9.

Avslutning

Valberedningens förslag
Kansliet fick i uppdrag att kontakta valberedningens ordförande, för att se om deras
förslag eventuellt skall gå tillsammans med övriga handlingar.
SISU Halland och Hallands HIF bjuder in till en dialog med anslutna SDF den 1
december i Falkenberg. Styrelsen beslutade att tillfråga Anton Myte om han har
möjlighet att delta.
Tommy Andersson har deltagit på ett möte med Västsvenska Idrottsförbundet
och Västergötlands Idrottsförbund inför deras sammanslagning. Tommy
återkommer med dokumentation.
Dan Björkman tackade de närvarande för visat intresse, när han avslutade sitt sista
styrelsemöte som ordförande. Han önskade den nya styrelsen lycka till, när han nu efter
16 år i styrelsen lämnar förbundet. Styrelsen tackade Dan för hans insatser för seglingen
och seglarna på Västkusten.

Vid protokollet

Justeras

Pia Sahlen

Anna Larsson

2

