Anteckningar från arbetsmöte - revidering av verksamhets- och arbetsplanen, den 13 januari, 2018,
Ostpricken, Långedrag.
Närvarande:
Johan Westling, Karin Koritz, Kerstin Holmberg, Bert Isaksson, Göran Johnsson, Emelie Carlsson, Anna
Larsson, Magne Möller, Helena Carlgren
Adjungerade:
Tommy Andersson, SRS, Karin Knigge, Klubbkonsulent, Pia Sahlen, Kanslist
Anmält förhinder:
Karl-Axel Falck
1. Mötets öppnande
Johan Westling hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. Syftet med dagens
möte är att gå igenom och revidera vår verksamhets- och arbetsplan och vårt arbetssätt kring
den.
2. Inledning – VKSFs och styrelsens uppdrag utifrån stadgarna gicks igenom
VKSFs uppdrag:
•
•
•
•
•
•

Verka för seglingsidrottens utveckling
Tillvarata seglingsidrottens intressen i distriktet
Verka som SSFs regionala organ

Aktivt verka för en dopingfri seglingsidrott
Styrelsens uppdrag:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bereda ärenden till och verkställa beslut från årsmötet
Hålla sig orienterade om verksamheten i klubbarna
Handha seglingsidrotten inom distriktet
Verka för seglingsidrottens utveckling
Tillvarata seglingsidrottens intressen i distriktet
Föranstalta DM-tävlingar
Sanktionera kappseglingar
Bistå kappseglingsarrangörer
Svara för upplysnings- och rådgivningsverksamhet
Utöva prövningsrätt i RF kap 13 och 14
Besluta om organisation, tjänster och tjänstetillsättning vid VKSFs kansli
Förvalta medel, förelägga budget, föra räkenskaper och protokoll och avge rapporter samt
sköta löpande ärenden i övrigt
Lämna motioner till SSF senast 1/1

•
•

Lämna förslag på kandidater till SSFs styrelse senast 15/1
Utöva yttrande- och rösträtt på Seglardagen

3. Fokusområden
Klubbutveckling
Utbildning
Kappsegling
Segling för alla
Miljöfrågor
Löpande
Kommunikation
Sanktioner
Ekonomi & administration

Klubbutveckling – mål
- Öka samverkan mellan klubbarna
- Fler medlemmar i klubbarna
- Underlätta träning/seglarskoleverksamhet genom mentorer, information, tränarbank
- Uppmuntra och informera om tränarkarriär/domarutbildningar.
- Uppmuntra och ge beröm
- Underlätta klubbarnas kommunikation genom – web t.ex
- Goda exempel - Uppmuntra klubbarna att skicka in tips, artiklar mm för publicering på vår hemsida
och på facebook mm
- Kartlägga klubbarnas verksamhet /rådgivning/katalysering

Utbildning – mål
- Öka antalet certifierade seglarskolor – SSFs seglarskola
- Utbilda fler instruktörer och tränare (spec. röd nivå), visa karriärvägar
- Utbilda fler funktionärer; seglingsledare, domare, mätmän, besiktningsmän
- Promota SISU och SISUs kursutbud
- Få fler sailwave kunniga genom fler utbildningar
- Arrangera seminarier om regler, säkerhet mm
- Verka för tydligare och långsiktigare kursplaner – bättre kommunikation
- Förmedla information om SISU och LOK

Kappsegling – mål
- Höja statusen på DM - jolle och kölbåt
- Regattacoacher – årets tränare?
- Mästarnas mästare dag 2?
- Sponsorpriser – Trendmark, Liros
- Fler deltagare på cuperna
- JSM vart 4:år
Segling för alla – mål
- Öka tillgängligheten för att engagera funktionsnedsatta
- Fler SSF certifierade seglarskolor
- Fler deltagare i seglarskolorna, barn/vuxna
- Öka samarbetet med Kryssarklubben, Västkustkretsen
- Prova på och mer marknadsföring – stötta klubbarna

Miljö – mål
- Få in miljömedvetandet i våra utbildningar
- Haka på SSFs håll havet rent
- Påminna om KSR 55 – utökad regel
- Motorbåtar i segling

4 Övriga frågor
- Motionerna är inskickade till Seglardagen av Johan Westling
- Johan Westling. Kerstin Holmberg och Bert Isaksson representerar VKSF som ordinarie ombud på
Seglardagen. Göran Johnsson, medverkar som observatör.

5 Avslutning
Arbetsplanen och ansvariga inom respektive fokusområde, fastställs på nästa styrelsemöte, den 28
februari. Johan tackade därefter de närvarande för visat intresse.

Vid anteckningarna

Justerat av

Pia Sahlen

Johan Westling

