VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND

Protokoll från styrelsemöte den 8 november 2017, Ostpricken, Sjöräddningens Hus, Långedrag
Närvarande: Johan Westling, Karl Axel Falck, Magne Möller, Bert Isaksson, Kerstin Holmberg, Göran Johnsson, Karin Koritz, Anna Larsson, Helena
Carlgren,
Adjungerade: Pia Sahlen, kanslist, Karin Knigge, klubbkonsulent
Anmält förhinder: Anton Myte, Tommy Andersson, SRS
Ärende/Beslut
1. Mötets öppnande
2.
3.
4.
5.

Val av justerare/sekreterare
Godkännande av dagordning
Föregående mötesprotokoll
Bordlagda frågor

6. Rapport från klubb- och
ordförandekonferensen

Ansvarig / slutdatum

Johan Westling hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter mötet för
öppnat.
Pia Sahlen utsågs till sekreterare för dagens protokoll som justeras av Magne Möller
Utsänt förslag till dagordning godkändes.
Gicks igenom och lades med godkännande till handlingarna.
Genomgång av åtgärdslistan
Ekonomi
Karl-Axel Falck har tittat på olika sparformer, för att eventuellt erhålla ränteintäkter. I
grunden handlar det om ett principbeslut, om hur vi bäst förvaltar medlemmarnas
pengar. Pia fick i uppdrag att kontakta Handelsbanken, för att se om de har något
alternativ, anpassade för ideella föreningar.
Anteckningar och intryck från konferensen diskuterades. Styrelsen upplevde att
responsen från klubbarna var mycket positiv. Marie Björling Duells, Hans Ramnes (SSF)
och Martin Klugs (Sailarena) medverkan under kvällen var väldigt uppskattat av
klubbarna.
Det blev också bra diskussioner under kvällen. Inte minst kring Rådasjöns SS skrivelse
om konkurrensen från oannonserade träningsläger. Närvarande klubbar, var överens om
att man kan undvika olyckliga kollisioner, genom bättre kommunikation både inom
klubben och med övriga klubbar.
En annan fråga som dominerade kvällen, var hur vi kan öka intresset för seglingen.
Förslag och frågeställningar:



Ta fram ett utvecklingsperspektiv för seglare
Sprida goda exempel på lyckade arrangemang, genom tex en artikelserie på
hemsidan
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Vad lockar unga idag? Förslag: Kontakta något universitet som kan kartlägga
seglingens förutsättningar som ett examensarbete

Frågan kommer att prioriteras i förslaget till ny verksamhetsplan.
Västkustkalendern togs upp till diskussion. En majoritet av klubbarna ansåg att det inte
längre finns något behov av en tryckt kalender. Rent tidsmässigt, blir det också svårt att
få fram en kalender innan båtmässan, då vi nu förlängt tiden för ansökan om sanktion.

7. Inför VKSFs årsmöte

Önskemål fanns istället om att ta fram en plansch för att underlätta tränarnas planering,
för deltagande på regattor. Kansliet fick i uppdrag att titta på olika förslag.
a) Årets nomineringar
Styrelsen beslutade att tilldela Årets utmärkelser, enligt nedan:










Funktionär: Stellan Nilsson, Ljungskile SS
Kölbåtsseglare: Anders Dahlsjö, Lerkils BS
Seglarskoleinstruktör: Theo Theodor Hansson, Kullavik KKK
Jolleseglare: Carl Fredrik Fock/Marcus Dackhammar, GKSS
Eldsjäl: Annelie Norman, SS Kaparen
Breddklubb: Stenungsunds SS
Arrangör: Rådasjöns SS/Björlanda Kile SS
Seglarkompis: Johan Åstradsson, KMS Nordön
Tränare: Delas inte ut då vi inte fått in några nomineringar

b) Bokslutet är reviderat och klart. Styrelsen beslutade att fastställa bokslutet samt
tidigare utsänt förslag till budget. Handlingarna kommer att skickas ut tillsammans med
verksamhetsberättelsen.
c) Sanktioneringsläget – Sailarena
Klubbarna har börjat lägga in ansökningarna i systemet. Funktionen ”Sök sanktion” finns
nu på plats. Kansliet har även tagit emot en del ansökningar manuellt.
Utvecklingen med systemet sker enligt tidigare aviserad tidsplan. Sista dag för ansökan
av sanktion är den 15 november. Kansliet räknar med att ha en sammanställning klar till
årsmötet.
Övrigt:



Jan Rinman har tackat ja till att vara mötesordförande
Påminnelse om anmälan till årsmötet kommer att gå ut till klubbarna
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8. Kriterier för DM Status

9. Motion till seglardagen
10. Avslutning

Verksamhetsberättelsen, skickas ut senast fredagen den 10 november
Årets och pristagarna i Liros SRS cup skall bjudas in till årsmötet

VKSF har tidigare haft egna kriterier för DM status. Då dessa inte finns inskrivna i våra
stadgar, beslutade styrelsen att istället följa SSFs rekommendation om minst fem båtar
från minst två olika klubbar. Detta träder i kraft från och med säsongen 2018 och skall
kommuniceras ut till arrangörer och via vår hemsida.
Kerstin Holmberg presenterade ett förslag till motion, angående utbildning och föreläsare
Vissa justeringar skall göras till nästa styrelsemöte. Motionen skall vara SSF tillhanda
senast den 31 december.
Johan Westling tackade de närvarande för visat intresse. Nästa styrelsemöte är den 4
december.

Vid protokollet

Justeras

Pia Sahlen

Magne Möller
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