VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND

Protokoll från styrelsemöte den 3 maj 2017, Kansliet, Sjöräddningens Hus, Långedrag
Närvarande: Johan Westling, Karl Axel Falck, Anna Larsson, Magne Möller, Bert Isaksson, Helena Carlgren, Kerstin Holmberg, Karin Koritz
Adjungerade: Pia Sahlen, kanslist
Anmält förhinder: Göran Johnsson, Tommy Andersson, Anton Myte,

1. Mötets öppnande
2.
3.
4.
5.

Val av justerare/sekreterare
Godkännande av dagordning
Föregående mötesprotokoll
Rapporter styrelse och kansli

6. Presentation Karin Almqvist
7. VG idrottens årsstämma,
rapport

Ärende/Beslut
Johan Westling hälsade de närvarande för välkomna och förklarade därefter mötet för
öppnat.
Pia Sahlen utsågs till sekreterare för dagens protokoll som justeras av Magne Möller
Utsänt förslag till dagordning godkändes, efter tillägg under punkt 13, Övriga frågor.
Gicks igenom och lades med godkännande till handlingarna.
Kansliet lämnade följande rapport:
Assistentutbildningen den 21 maj, Långedrag är fulltecknad.
Pia och Anna Larsson försöker att hitta ytterligare ett datum för en utbildning, då
intresse finns
Instruktörsutbildningen 25-28 maj Aeolusön
Bekräftelse har skickats ut via brev. Några har lämnat återbud, varför kansliet
håller på att kontakta de som stod på reservlistan
Blå seglingsledare – Kullavik 25-28 maj, Rikskvalet
Utbildningen kommer att delas upp i en praktisk och en teoretisk del. Kansliet
arbetar på att få föreläsare till respektive utbildningsdel
Pilotprojektet med Långedrags SS och LOK redovisning fortgår
Liros Cup - Samtliga resultat och flitpoäng finns redovisade på vår hemsida.
Distribution av dekaler och presentkort sker fortlöpande.
Gruppen för ”Samverkan om tränarutbildning i klubbarna i Bohuslän”, skall ha
ett första planeringsmöte den 16 maj. Förutom berörda klubbar, så deltar
Martina från SISU och Karin Almqvist från VKSF.

Ansvarig / slutdatum

Karin har pga personliga skäl, lämnat återbud till dagens möte. Karin kommer i stället
att vara med på styrelsemötet den 7 juni. Johan kontaktar Emelie för att upprätta ett
avtal mellan VKSF och SSF.
Johan lämnade en rapport från Västra Götalands Idrotts årsstämma i Alingsås den 20
april. Årsstämman var även ett avslut för den tidigare distriktsindelningen, då
Västsvenska IF och Västergötlands IF nu har gått samman. Johan informerade också om
valberedningens arbete inför valet av ny styrelse.
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8. Möte VGIF anläggningar i
Göteborg 8/6
9. Liros Jolle-cup, status mm

10. Utbildningar & funktionärer –
förslag

VKSF har bjudits in till ett möte om anläggningarna i Göteborgsområdet, där man önskar
diskutera samordning och investeringar. Karin, Helen och Kerstin, tittar på om de har
möjlighet att närvara den 8 juni.
Två regattor har genomförts i Liros Cup, Vårregattan och Majbrasan. Som en följd av
den nya åldersindelningen, så har deltagandet i B-klassen ökat medans A-klassen
minskat. Det totala antalet deltagare ökar dock, i jämförelse med föregående år.
Det råder en stor brist på funktionärer på regional nivå. Detta gäller främst domare men
även seglingsledare. Problemet har aktualiserats, sedan SSF infört kravet på licensierade
funktionärer i IndTA.
VKSF anser att det finns många oklarheter kring distriktets respektive förbundets
åtaganden vid blå utbildningar.
Något som ytterligare försvårar planeringen av regionala utbildningar, är bristen på
föreläsare. Det finns även en del frågetecken, kring tillsättandet av dessa. Kerstin
Holmberg har lyft frågan med SSF.

11. ABC, röd/blå/grön, ålder…
idéer för 2018
12. Ekonomiska rapporter

Johan fick i uppdrag att sätta ihop en motion till Seglardagen 2018 för att lyfta dessa
frågor.
Idag används olika beteckningar för optimistklassen. VKSF använder tex A och B, medan
en del andra använder röd/blå och grön. VKSF uppmanar Optimistjolleförbundet att se
över klasserna så att de blir enhetliga.
Karl Axel kommenterade de ekonomiska rapporterna, som skickats ut till styrelsen via
mail.
Avvikelser från budgeten:
-

Kontot för Seglardagen har dragit över budget pga en extra seglardag samt
deltagande på Träffen i samband med denna. Vi hade också fler observatörer på
den ordinarie seglardagen i Göteborg.

-

Inköp av ny dator, programvaror och telefon fanns inte med i budgeten

Övriga noteringar
-

Distriktsbidraget från Halland har betalats ut

-

Sponsorbidraget från Liros på 50 000 (25 000 för vardera cup) faktureras i
augusti
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Intäkter och kostnader för utbildning ligger under budget. Anledningen är att vi
arrangerat färre utbildningar då 2017 är ett fortbildningsår. Kontot kommer att
vara mer i balans både på intäkts- och utgiftssidan efter vår
instruktörsutbildning den 25-28 maj.
VKSF har fått en förfrågan om annonsering av arrangemang på hemsida. Styrelsen
beslutade att inleda ett pilotprojekt, där vi mot ersättning erbjuder klubben utrymme på
hemsidan. Inför nästa säsong, skall styrelsen ta fram ett förslag där vi erbjuder
klubbarna en helhetslösning för annonsering.
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Nästa styrelsemöte är den 7 juni.
-

13. Övriga frågor

14. Avslutning

Vid protokollet

Justeras

Pia Sahlen

Magne Möller
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