VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND

Protokoll från styrelsemöte den 7 juni 2017, Ostpricken, Sjöräddningens Hus, Långedrag
Närvarande: Johan Westling, Karl Axel Falck, Anna Larsson, Magne Möller, Anton Myte, Helena Carlgren, Kerstin Holmberg
Adjungerade: Pia Sahlen, kanslist, Karin Knigge (fd Almqvist), klubbkonsulent
Anmält förhinder: Göran Johnsson, Tommy Andersson, Karin Koritz, Bert Isaksson

1. Mötets öppnande
2.
3.
4.
5.

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

Ärende/Beslut
Johan Westling hälsade de närvarande för välkomna. Han hälsade särskilt Karin Knigge,
fd Almquist, VKSFs nya klubbkonsulent välkommen. Därefter förklarades mötet för
öppnat.
Pia Sahlen utsågs till sekreterare för dagens protokoll som justeras av Anna Larsson.
Utsänt förslag till dagordning godkändes, efter tillägg under punkt 13, Övriga frågor.
Gicks igenom och lades med godkännande till handlingarna.
Bordlagda frågor - åtgärdslista gicks igenom. (se separat lista)
Kansliet lämnade följande rapport:
Assistent/medhjälpare – Anna Larsson
Utbildningen genomfördes den 21 maj med totalt 12 stycken deltagare i åldern 12-15 år.
Instruktörsutbildningen
Genomfördes den 25-28 maj på Aeolusön. Totalt deltog 33 ungdomar. Eventuellt
kommer vi att göra ett underskott på denna utbildning, pga sena avhopp, reserverade
platser som ej utnyttjats samt extra föreläsare, då flera av de nuvarande har aviserat att
de inte kan vara med nästa år.
Blå seglingsledare
Utbildningen är upplagd på två delar, en teoretisk och en praktisk. Praktiken
genomfördes i samband med rikskvalet i Kullavik. Totalt deltog 8 stycken. Patrik
Schander var föreläsare. Kansliet planerar nu för den teoretiska delen.
Marstrands SS önskar genomföra en blå seglingsledarutbildning i samband med deras
GP för Laser i september. Två av föreläsarna har tackat nej, pga arrangemangets
karaktär. Vi inväntar svar från den tredje föreläsaren. Vi tittar även på andra alternativ
om denna inte går att genomföra.
Dialog pågår med SSF angående bristen på föreläsare. Vi har också fått ett klargörande
gällande distriktens ansvar för planering och utförande av utbildningar på regional nivå.
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Blå domare
Tina Örtendahl har tackat ja till att vara föreläsare på en blå domarutbildning i oktober.
Kansliet har gett förhandsinformation till klubbarna, så att de kan genomföra
regelkursen på nätet i god tid innan utbildningen.

6. Presentation Karin Knigge
(fd Almqvist)

7. Avtal klubbkonsulent SSFVKSF
8. Rapport från arbetsgrupp
SSFs avgifter

Övrigt:
Fakturering av vårens utbildningar påbörjas nästa vecka
Fortlöpande administrativt stöd till LDSS gällande LOK-stöds appen
Fortlöpande distribution av dekaler och resultat- flitpoängs redovisning på
hemsidan
Allmänna kansliuppgifter, hemsida, bokföring mm
Karin inledde med en kort presentation av sig själv. Hon berättade också lite om sina
tankar kring tjänsten som klubbkonsulent, som hon tillträder den 1 juli. Karin har
påbörjat ett projekt i samarbete med SISU och klubbarna i Bohuslän. Projektet syftar till
att utveckla klubbarnas tränare. Det finns också planer på att hålla i en clinic i samband
med Sotepokalen i Hunnebostrand den 2 juli.
Johan gick igenom avtalet mellan SSF och VKSF gällande anställningsvillkoren för
klubbkonsulenten på Västkusten. Styrelsen gav Johan i uppdrag att teckna avtalet.
Efter en motion från Grötviks SS, tillsattes en arbetsgrupp med uppdrag att se över
avgifterna för dubbelanslutna klubbar (SBU).

Johan Westling

För att involvera fler distrikt och klubbar i arbetet, så var även KMS Nordön och VKSF,
representerade av Johan Westling, inbjudna till ett möte i Långedrag den 31 maj.
Syfte/mål: Att starta arbetet med frågan kring avgifter och förmåner samt att
gemensamt komma fram till en lösning/förhållningssätt så att det på sikt blir en
”ickefråga”.
I mångt och mycket handlar det om kommunikation. Att vända visionen ”Fler
kappseglare- starkare elit” till ”Svensk Segling - Tillgänglig för alla, är ett stort men
nödvändigt arbete, för att få fler att känna sig delaktiga.
Nästa möte: 21/6 kl.18.00 via Skype for business
9. Ekonomiska rapporter

10. Övriga frågor och skrivelser

Karl-Axel gick igenom de ekonomiska rapporterna, som i stort sett följer budgeten. En
oförutsedd utgift uppstod i samband med att vi var tvungna att köpa in en ny dator. Vi
har även fått en extra tilldelning av SDF bidraget pga sammanslagningen av
Västsvenska och Västergötlands Idrottsförbund. Kostnader och intäkter för vårens
utbildningar redovisas på nästa styrelsemöte.
a) GBG Fritid – Hur ser det ut för idrotten på anläggningssidan i Göteborg?
Karin Koritz, Helena Carlgren och Kerstin Holmberg är anmälda till mötet den 8
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juni. Med anledning av detta så har Kerstin haft ett möte med klubbarna i
Långedrag, för att höra vad de efterfrågar. Frågor som man önskar ta upp till
diskussion är borttagning av två grund utanför Långedrag, ombyggnation av
hamnar mm. Kerstin lämnar en rapport efter mötet med Fritid.
b) Västkustkalendern
Frågan om en eventuell pappers utgivning av Västkustkalendern diskuterades.
Kansliet fick i uppdrag att kontakta Stockholms Seglarförbund, för at få
information om deras upplägg med Search Magazine gällande distribution mm.

c)
11. Mötets avslutande

Flitpriser Liros Cup
Kansliet kontaktar vår sponsor Trendmark angående priser

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Han
tackade särskilt Anton Myte, som avgår i samband med årsmötet, pga tidsbrist. Anton
har varit med i styrelsen i 9 år.
Nästa styrelsemöte är den 17 augusti. Karl-Axel Falck och Johan Westling kommer att
vara tillgängliga, för frågor som behöver behandlas under sommaruppehållet.

Vid protokollet

Justeras

Pia Sahlen

Anna Larsson
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Bordlagda frågor - åtgärdslista

Möte VGIF anläggningar i Göteborg
8/6
Utbildningar & funktionärer –
förslag

ABC, röd/blå/grön, ålder… idéer för
2018
Annonsering VKSFs hemsida
Västkustkalendern
Flitpriser – Liros Cup

Ärende
Rapport på nästa möte i augusti

Ansvarig
Kerstin, Helena

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.

Johan Westling

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.
Inför nästa säsong, skall styrelsen ta fram ett förslag där vi erbjuder klubbarna en
helhetslösning för annonsering
Kansliet fick i uppdrag att titta på kostnader och utgivning via Search Magazine
Kontakter skall tas med Trendmark för att se om de kan sponsra med priser
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Fortsatt dialog med
SSF

Johan Westling
Styrelsen
Kansliet
Kansliet

