VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND

Protokoll från styrelsemöte den 15 februari 2017, Ostpricken, Sjöräddningens Hus, Långedrag
Närvarande: Johan Westling, Karl Axel Falck, Karin Koritz, Göran Johnsson, Bert Isaksson, Helena Carlgren, Magne Möller, Kerstin Holmberg
Adjungerade: Pia Sahlen, kanslist, Tommy Andersson, kölbåtskommitten, Emelie Lindström, SSF (föredragande under § 5 Klubbkonsulent)
Anmält förhinder: Anton Myte, Anna Larsson

1.
2.
3.

Mötets öppnande
Val av justerare/sekreterare
Godkännande av dagordning

4.

Rapport från arbetsdagen

Ärende/Beslut
Johan Westling hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter mötet för öppnat.
Pia Sahlen utsågs till sekreterare för dagens protokoll som justeras av Karin Koritz
Utsänt förslag till dagordning godkändes efter nedanstående tillägg under övriga frågor:
SRS Cupen, JSM
Anteckningarna och den uppdaterade arbetsplanen från verksamhetsdagen, den 14 januari gicks
igenom.

Ansvarig / slutdatum

Klubbarna i Bohuslän har efterfrågat en instruktörsutbildning för vuxna. Beslutades att lägga till
denna punkt under utbildning på arbetsplanen. Emelie Lindström, från SSF skulle även ta med sig
frågan till utbildningsansvarig på förbundet.
En annan fråga som diskuterades var hur vi följer upp anpassningen efter åldersregeln, i årets jolle
cup.
Beslut: att följa upp via en enkät. Frågan kommer också att tas upp till diskussion på höstens klubboch ordförandekonferens.
Arbetsplanen är ett ”levande” dokument som kommer att revideras vid behov, under
verksamhetsåret.
5.

Klubbkonsulent – Emelie
Lindström, SSF

Emelie Lindström, som var speciellt inbjuden, inledde med att berätta om bakgrunden och
förutsättningarna för en halvtidsanställd klubbkonsulent.
Bakgrund:
För ca ett år sedan, ingick SSF och Skånes Seglarförbund ett ettårigt pilotprojekt, med en halvtids
anställd klubbkonsulent.
Inför projektet utgick man ifrån nedanstående frågeställningar:
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- Vad får vi ut? Fler medlemmar, fler seglare?
- Kan vi uppnå målen utan en klubbkonsulent?
SSF står för arbetsgivaransvaret, mot att de betalar en del av lönen. En styrgrupp, där även
ordföranden i distriktet ingår, tillsattes. Fördelen med upplägget, är att man får en bättre struktur
och styrning av arbetet. Den anställde får också tillgång till stöd från kansliet i Stockholm.
Konsulenten i Skåne har främst arbetat med uppsökande verksamhet i klubbarna, hjälp på distans
samt administration (se bilaga). Utöver halvtidstjänsten, så har konsulenten möjlighet att
genomföra projekt i klubbarna, finansierat via Idrottslyftet. En viss tid, har också avsatts för att
bistå SSF.
SSF vill nu utöka projektet, så att det även innefattar en klubbkonsulent på Västkusten. Intresse
finns även i Värmland Västergötland.
Arbetsbeskrivningen på Västkusten, kommer att skilja sig från Skånes SF, då VKSF som enda distrikt,
redan har en anställd administratör.
När det gäller de ekonomiska förutsättningarna, så kan SSF endast garantera VKSF ett ekonomiskt
stöd, för tjänsten i år (120 000). Förhoppningen är dock, att man kan avsätta pengar även
kommande år.
Kostnaden, enligt liggande förslag, ryms inom ramen för årets budget, då VKSF räknat med att
eventuellt anställa från årsskiftet. Om förutsättningarna ändras (om hela kostnaden övergår till
VKSF), så krävs en omförhandling av avtal och budget, inför nästa verksamhetsår.

6.

Seglardagen 18 mars

Beslut
Klubbkonsulenten anställs formellt av SSF. Tjänsten är en 50 % tillsvidareanställning med 6
månaders provanställning. Emelie Lindström fick i uppdrag att ta fram en platsannons. Tjänsten
skall först kommuniceras ut via VKSF.
a) VKSF har rätt att närvara med 3 ombud på Seglardagen i Göteborg. Styrelsen utsåg
följande ombud: Johan Westling, Kerstin Holmberg, Bert Isaksson. VKSF kommer också att
närvara med 4 st observatörer: Tommy Andersson, Göran Johnsson, Magne Möller, Pia
Sahlen. Kansliet fick i uppdrag att anmäla till SSF.
b) Motion om avgifter – Grötviks SS
Motionen gicks igenom. Styrelsen diskuterade huruvida man har rätt att lämna motioner
om man inte har fullföljt sina åtaganden. Beslutade att avvakta Seglardagens beslut innan
vi eventuellt vidtar några åtgärder gällande uteblivna medlemsavgifter.
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7.

Klubbkonferens 8 mars

Inbjudan kommer att gå ut till klubbarna snarast. Kansliet fick i uppdrag att bevaka handlingarna till
Seglardagen.
En förfrågan om att arrangera JSM kommer att tas upp på konferensen, för att se om det finns
intresse.

8.
9.

Ekonomi
Övriga frågor

10. Mötets avslutande

STSS kommer också att erbjudas en möjlighet att diskutera olika tävlingsformer för att locka fler
deltagare till Tjörn Runt
Aktuella ekonomiska rapporter gicks igenom, utan anmärkning.
En skrivelse har inkommit gällande Göteborg Open Sea Race som ingår i SRS Cupen. Då många
klasser, utestängs från deltagande pga för låga SRS tal, beslutade styrelsen att denna regatta utgår
ur cupen. Kansliet fick i uppdrag att meddela beslutet, samt uppdatera uppgifterna på hemsidan.
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Nästa möte är i
Långedrag den 1 mars.

Vid protokollet

Justeras

Pia Sahlen

Karin Koritz
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