VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND

Protokoll från styrelsemöte den 1 mars 2017, Ostpricken, Sjöräddningens Hus, Långedrag
Närvarande: Johan Westling, Karl Axel Falck, Göran Johnsson, Anna Larsson, Magne Möller
Adjungerade: Pia Sahlen, kanslist, Tommy Andersson, kölbåtskommitten
Anmält förhinder: Karin Koritz, Anton Myte, Bert Isaksson, Helena Carlgren, Kerstin Holmberg

1.
2.
3.
4.
5.

Mötets öppnande
Val av justerare/sekreterare
Godkännande av dagordning
Föregående mötesprotokoll
Lägesrapport - Klubbkonsulent

6.

Seglardagen 18 mars

7.

Inför klubbkonferensen 8 mars

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 Göran Johnsson.
Utsänt förslag till dagordning godkändes, efter tillägg under punkt 9, Övriga frågor.
Gicks igenom och lades med godkännande till handlingarna.
En platsannons där vi söker en klubbkonsulent, har gått ut via hemsidan, facebook och mail till
klubbarna. Annonsen har även publicerats på Svenska Seglarförbundets hemsida. Sista
ansökningsdag är den 17 mars.
Johan Westling kontaktar SSF, för att ta fram ett avtal mellan parterna. I avtalet skall VKSFs
åtaganden kring anställningen, vara tydligt reglerade. Förslaget till avtal skall sedan cirkulera runt i
styrelsen, innan det antas. Avtalet kommer även att kommuniceras med Marie Björling Duell, som
tillträder som ny förbundsdirektör på Svenska Seglarförbundet.
a) Styrelsen beslutade att ge Johan Westling fullmakt att företräda VKSF vid en eventuell
omröstning (15 röster) Totalt har VKSF rätt att närvara med 3 ombud. Övriga ombud är
Kerstin Holmberg och Bert Isaksson.
b) Handlingarna och motionerna till Seglardagen gicks igenom. Styrelsen kommer att ta
ställning till motionerna, efter en diskussion med klubbarna på klubbkonferensen. Vi
kommer även att uppmana klubbarna att utöva sin rätt att motionera samt föreslå
kandidater till Svenska Seglarförbundets styrelse.
c) Till Seglardagen 2016, inlämnades en motion om att förbättra den demokratiska
strukturen. Motionen utmynnade i en arbetsgrupp, som skulle arbeta vidare med frågan.
Arbetsgruppen, presenterar nu sin rapport .
Efter en diskussion kring rapporten, så landade styrelsen i slutsatsen att det föreligger en
hel del oklarheter. Det framgår inte heller om det skall fattas något beslut kring rapporten
på Seglardagen. Vi kommer därför att uppmärksamma klubbarna på rapporten, inför och
på klubbkonferensen.
Kansliet går ut med en påminnelse till klubbarna om att anmäla sig. Utöver handlingarna till
Seglardagen, så kommer vi också att informera om anställningen av en klubbkonsulent. Vi kommer
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Ansvarig / slutdatum

Styrelsen/Johan Westling

Styrelsen/Kansliet

VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND

8.

Årsstämma VG-Idrott

9.

Övriga frågor

10. Mötets avslutande

även att lyfta frågan om hur vi bäst kan utvärdera de ändrade reglerna i Liros Cup.
Beslutade att bordlägga frågan om ombud till stämman till nästa styrelsemöte, för att se om det
finns något intresse bland övriga styrelseledamöter.
a) Långedrags SS
VKSFs kansli har inlett ett pilotprojekt med Långedrags SS, för att se hur vi kan stötta
klubbarna med administrativa frågor. I ett första skede handlar det om att registrera
grupper och aktiviteter för Lok-stöd. Kansliet och LSS arbetar vidare med frågan.
b) Maleviks SK har meddelat att de begär utträde ur Seglarförbundet
c) Flera klubbar har efterfrågat assistentutbildningar. Kansliet försöker att få fram förslag på
datum och plats i samråd med berörda föreläsare.
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Pia Sahlen

Göran Johnsson
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