VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND

Protokoll från styrelsemöte den 16 augusti 2017, Ostpricken, Sjöräddningens Hus, Långedrag
Närvarande: Johan Westling, Karl Axel Falck, Magne Möller, Göran Johnsson, Tommy Andersson, Karin Koritz, Bert Isaksson, Helena Carlgren, Kerstin
Holmberg
Adjungerade: Pia Sahlen, kanslist, Tommy Andersson, SRS
Anmält förhinder: Anna Larsson, Anton Myte, Karin Knigge

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 efter sommaren uppehåll. Därefter
förklarades mötet för öppnat.
Pia Sahlen utsågs till sekreterare för dagens protokoll som justeras av Helena Carlgren
Utsänt förslag till dagordning godkändes.
Gicks igenom och lades med godkännande till handlingarna.
Bordlagda frågor - åtgärdslista gicks igenom. (se separat lista)

Rapport Kansli
Blå Seglingsledare
Marstrands SS har meddelat att de vill köra en blå seglingsledarutbildning i samband med
Frostbite den 2-3 december, då det blir för kort om tid till GP den 2-3 september. Kansliet
meddelar arrangörskommittén samt ber om ett klargörande angående föreläsare.
Blå förhandlingsdomare
Utbildningen arrangeras den 21-22 oktober alternativt den 28-29 oktober. Tina Örtendahl
är föreläsare. Kansliet jobbar vidare på att lösa det praktiska.
Blå matchdomare
Förslag på att köra en blå matchdomare i samband med USM i Kullavik 23-24 september
har framförts av föreläsaren Tina Örtendahl. Kontakt har tagits med KKKK och SSF, som
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sagt sig villiga att stötta ekonomiskt. Kansliet kontaktar SSF för att få detta bekräftat.
Klubbsupport
Långedrags SS: Samtliga av vårens Lokstödsgrupper är avslutade.
Bohuslänska Jaktklubben: Registrerat klubbens seglarskoleelever i IdrottOnline.
Rapport Karin Knigge, Klubbkonsulent
Har under sommaren besökt ett antal klubbar:
-KMS Nordön, Kristian Karlsson, har jag haft ett möte med och de vill utveckla sin barnoch ungdomsverksamhet. Vi ska se vad jag kan bidra med där tillsammans med SISU
-GKSS, Pelle Swanbeck, har jag träffat angående deras seglarskola. Han vill ha en
specialutbildning för deras instruktörer som redan har jobbat flera år. De vill även ha hjälp
med att ansöka om bidrag för fler båtar samt marknadsföring av GKSS seglarskolor.
-Haverdalsstrands SS: (Ordf. Fredrik Sjövall) De behöver ett nytt klubbhus/husvagn så vi
har varit i kontakt med deras kontaktperson på SISU angående anläggningsbidrag.
-Skallkroken. De har tyvärr gått ur SSF då de inte har någon direkt seglingsaktivitet men de
är beredda att ta upp medlemskapet om förutsättningarna förändras framöver.
- Hovås Yacht Club, Mats Jönson, som vill utveckla seglingen mer i Askimsviken för barn
och större arrangemang. Vi håller på att boka in ett möte.
- Söker kontakt med Sandviks SS
- Projektet med Bohuskretsen fortsätter och vi har haft en träning tillsammans i
Strömstad. Nästa träff blir den 22 aug i Sotefjordens SS.

2

VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND

Bordlagda frågor
a) Kerstin Holmberg och Helena Carlgren rapporterade från möte med Göteborgs
Kommun angående framtidens idrottsanläggningar i Göteborg. Behovet av nya
anläggningar är stort, då man räknar med en inflyttning av 70 000 invånare till
Göteborg de närmaste åren. Kerstin Holmberg och Helena Carlgren fick i
uppdrag att bevaka klubbarnas och seglingens intressen på kommande möten.
b) Johan Westling fick i uppdrag att ta fram en motion till seglardagen angående
bristen på funktionärer och föreläsare
c) Frågan om VKSFs beteckning A+B+C kontra röd/blå/grön avslutas, då VKSFs
beteckning fungerar väl med den nya åldersregeln.
d) Västkustkalendern: Kansliet har undersökt kostnaden för ett annat upplägg med
tryck och distribution. Styrelsen väljer dock av kostnadsskäl, att inte gå vidare
med detta alternativ. Frågan om att återuppta utgivningen av kalendern, för
distribution via Båtmässan, tas upp på Klubb/ordförandekonferensen i höst.
Kansliet fick i uppdrag att kontakta tidigare annonsörer, för att se om det finns
intresse.
Styrelsen kommer att ta fram ett annonspaket, där även marknadsföring på
hemsidan och facebook ingår.

6. Information om
omförhandling av kanslilokal
7. Ekonomi
8. Budget 2017-2018,
reseräkningar
9. Liros Cup – Liros SRS Cup

Sjöräddningssällskapet har sagt upp vårt nuvarande hyresavtal. I stället har vi fått ett
omflyttningsavtal, där Sjöräddningssällskapet förbehåller sig rätten att hänvisa oss till en
annan lokal i huset.
Karl-Axel Falck gick igenom de ekonomiska rapporterna.
Kansliet och Karl Axel kommer att ta fram ett förslag till budget för kommande
verksamhetsår. Prel. kommer ett första utkast att presenteras för styrelsen i september.
Styrelsen uppmanades att komma in med årets reseräkningar innan den 31 augusti.

Aktuell statistik presenterades. Inga större avvikelser när det gäller antalet deltagare
jämfört med föregående år.
Samtliga resultat och flitpoäng är uppdaterade på vår hemsida, så när som på Sydcupen
där det är fortsatta problem med resultatrapporteringen.
Vid en av jolleregattorna, redovisades endast resultat från tre klasser, trots att flera
deltog. Kontakt skall tas med berörd arrangör.
Inför nästa år kommer vi att uppmana arrangörerna, att ha en uppdaterad inbjudan på sin
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hemsida.
För att priser skall kunna delas ut i respektive klass, krävs att det har genomförts minst
fyra regattor med minst 3 deltagare i varje. För att erhålla flitpris, skall man ha varit med
på minst 4 regattor. Kansliet fortsätter kontakten med Trendmark angående sponsring av
flitpriser.
10. Utvärdering och eventuell
uppdatering av
verksamhetsplanen

Beslutades att se över verksamhetsplanen på nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen

11. SSF – nytt IT system

VKSF har fått en förfrågan från SSF, om att ingå i ett pilotprojekt, för att testa ett nytt
IT system för sanktionering. Vi har ställt oss positiva till detta. Viktigt att det tas fram en
kravspecifikation, med ambitionen att underlätta arbetet för klubbar och distrikt.

Kansliet

12. Övriga frågor
13. Avslutning

Inga övriga frågor var anmälda
Johan Westling tackade de närvarande för visat intresse. Nästa styrelsemöte är den 6
september.

Vid protokollet

Justeras

Pia Sahlen

Helena Carlgren
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