VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND

Protokoll från styrelsemöte den 4 oktober 2017, Kansliet, Sjöräddningens Hus, Långedrag
Närvarande: Johan Westling, Karl Axel Falck, Magne Möller, Göran Johnsson, Tommy Andersson, Karin Koritz, Anna Larsson, Helena Carlgren,
Adjungerade: Pia Sahlen, kanslist, Karin Knigge, klubbkonsulent, Tommy Andersson, SRS
Anmält förhinder: Bert Isaksson, Kerstin Holmberg, Anton Myte

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 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 tillägg under punkten övriga frågor.
Gicks igenom och lades med godkännande till handlingarna.
Bordlagda frågor - åtgärdslista gicks igenom. (se separat lista)
Rapport Kansli











Tagit fram en preliminär utbildningsplan i samråd med Karin. Planen är skickad
till SSF. Undantaget är blå seglingsledare, då vi måste invänta sanktioneringen
samt efterfrågan och behov från klubbarna.
Angående den blå seglingsledarutbildningen i Marstrand i december, så råder det
tyvärr fortfarande oklarheter kring föreläsarfrågan och praktiken, varför jag
återigen har kontaktat arrangörskommittén. Dan Björkman har sagt sig vara
villig att hålla i teorin alternativt hela utbildningen om det ej löser sig.
Administration kring utlysta utbildningar, föreläsare, lokalbokning, inbjudan mm
22 sept - deltagit i Skype möte angående det nya sanktioneringssystemet,
Sailarena.com
Beställt plaketter DM för jollar, Kullavik den 14 oktober samt priser till
prisutdelningen i Liros jollecup i samband med DM.
Kallelse till årsmöte och klubbkonferens mm har skickats ut till klubbar.
Årsmötet är även utlyst via SSF
Kommer att ha ett möte med Emma på SISU, angående redovisning av
aktiviteter och seglarskolor via IdrottOnline, då en klubb efterfrågat hjälp kring
detta. Kommer att sammanställa en liten lathund kriterierna kring LOK
respektive SISU stöd, som hjälp till klubbarna.
Tagit fram bokslut och budget i samråd med Karl-Axel.
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Rapport Karin Knigge, Klubbkonsulent

6. Verksamhetsplanen



Karin håller på att ta fram ett förslag på en ny utbildningsplan för tränare
grön/instruktör. Tanken är att en del av tränare grön skall ingå i nuvarande
instruktörsutbildning, för att få med kappseglingsdelen som en naturlig
fortsättning efter seglarskolan. Planen är att införliva den nya kursplanen på
Instruktörsutbildningen. Parallellt med detta arbete, så försöker vi också att få in
fler föreläsare som kan hålla i utbildningarna.



Arbetet med Bohuskretsen, i samarbete med SISU fortgår. I september
arrangerades en mycket uppskattad och välbesökt Feva clinic med klasstränaren
Frida Wintzell. Responsen från klubbarna som ingår i projektet, har varit mycket
positiv. Det man efterfrågar nu är utbildning och vidareutveckling av klubbarnas
tränare och funktionärer. Karin och Martina Söderblom, SISU, håller på att se
över hur man eventuellt kan gå vidare med kretssamarbetet nästa år.



Karin har fortlöpande kontakt med KMS Nordön, som vill ha hjälp med att
utveckla sin ungdomsverksamhet.



Övrigt: Karin kommer att hålla i en kölbåtsclinic för ungdomar i samband med
Mästarnas Mästare på Marstrand. Karin var även med på USM i matchracing i
Kullavik.

Styrelsen gick igenom de olika verksamhetsområden samt de uppsatta målen.
Vad har fungerat? Vad kan vi göra bättre inför kommande verksamhetsår? Olika ideer
och förslag diskuterades .
Kan vi bli bättre på att marknadsföra regattorna?
Hur skapar vi roliga och sociala arrangemang som lockar ungdomar och fler deltagare?
Erbjuda introduktion i hur man seglar i de olika klasserna (SRS-Jolle).
Billigare anmälningsavgifter om man har med ungdomar i besättningen.
Få med de studenter som redan seglar och de som vill börja segla.
Fånga upp och sprida de goda exemplen på satsningar som lyckats till andra klubbar
Verksamhetsplanen kommer att revideras och fastställas efter årsmötet.
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7. Ekonomi och förslag till
budget

Bokslutet presenterades och gicks igenom. Resultatet i år blir positivt, främst pga att vi
haft en vakans efter Sanna. Ett extra SDF bidrag, efter sammanslagningen mellan VSIF
och Västergötlands IF bidrar också till det positiva resultatet..
Dessvärre så fortsätter vi att tappa medlemmar, vilket påverkar intäkterna negativt inför
kommande verksamhetsår. Budgeten visar därför ett minusresultat. Det finns dock en
del faktorer som kan påverka positivt. Styrelsen gör också bedömningen att VKSF klarar
ett eventuellt underskott och man lämnar därför medlemsavgifterna oförändrade.
Förslaget kommer att presenteras på årsmötet.
VKSF erhåller ingen ränta på det kapital vi förvaltar. Karl-Axel Falck fick i uppdrag att
titta på de räntebärande alternativ som bankerna erbjuder.
Kansliet fick i uppdrag att kontakta Wilhelm Lewerth för revision.

8. Program klubbkonferensen

Kansliet fick i uppdrag att kontakta Marie Björling, Hans Ramne och Martin Klug från
SSFe för att höra hur mycket tid de behöver för presentation och genomgång av
Sailarena. Detta kommuniceras därefter med Johan, som sätter ihop körschemat för
resten av kvällen. Några minuter avsätts också för Valberedningen som önskar
informera om att de har påbörjat sitt arbete.

9. Inbjudan och anmälan till
Träffen

Flera styrelsemedlemmar har visat intresse av att delta på Träffen. Styrelsen beslutade
att när man inte representerar VKSF, så kommer inte förbundet att stå för några
kostnader. Istället bör man kontakta sin klubb, som har subventionerade priser via
Idrottslyftet för deltagande på Träffen.
Vid en eventuell Distriktsseglarkonferens i samband med Träffen, så kommer VKSF att
representeras av Johan Westerling.

10. SDF Träff Hallands
Idrottsförbund

11. Kallelse och formalia
årsmötet 25 november
12. Övriga frågor och skrivelser

Ingen i styrelsen har någon möjlighet att närvara.

Årsmötet är utlyst via mail, VKSFs hemsida och SSFs hemsida. Valberedningen har låtit
meddela att man påbörjat sitt arbete. Kansliet önskar få in material från de olika
verksamhetsområdena senast den 31 oktober. Detta för att hinna sammanställa
berättelsen, som skall gå ut till ombuden senast två veckor innan årsmötet.
a) Trots flera påminnelser, så har inte Grötviks SS erlagt sina medlemsavgifter för
innevarande år och tidigare. Vi har avvaktat, då det pågått en dialog mellan SSF
och klubben. Detta har dock inte resulterat i att de har fullgjort sina
skyldigheter. VKSF kommer därför att ansöka om att få de uteslutna ur
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förbundet.
b) VG-Idrott Valberedningen
Önskar få in förslag till styrelse i VG idrott.
c)

13. Avslutning

Skrivelse från Rådasjöns SS – Kollissioner
Flera klubbar, däribland Rådasjöns SS, har under säsongen drabbats av
konkurrens från andra arrangemang, tex träningsläger, på sina sanktionerade
regattor. Tyvärr har detta inneburit att man tappat många deltagare på främst
optimistsidan. RÅSS önskar därför ta upp frågan med klubbarna på konferensen,
för att undvika dessa krockar i framtiden. Kansliet kommer att skicka ut
skrivelsen till anmälda deltagare innan konferensen.
Johan Westling tackade de närvarande för visat intresse. Nästa styrelsemöte är den 8
november.

Vid protokollet

Justeras

Pia Sahlen

Karin Koritz
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