VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND

Protokoll från styrelsemöte den 11 april 2018, Sjöräddningens Hus, Långedrag
Närvarande: Johan Westling, Karl Axel Falck, Kerstin Holmberg, Göran Johnsson, Helena Carlgren, Magne Möller, Karin Koritz
Adjungerade: Tommy Andersson, kölbåt, Karin Knigge och Pia Sahlen, Kansliet
Anmält förhinder: Bert Isaksson, Anna Larsson, Emelie Carlsson

1. Mötets öppnande
2. Val av
justerare/sekreterare
3. Godkännande av
dagordning
4. Föregående mötesprotokoll
5. Verksamhetsplan - revidering

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 Göran
Johnsson
Utsänt förslag till dagordning godkändes, efter tillägg under § 8, övriga frågor.
Lades med godkännande till handlingarna.
Arbetet med verksamhetsplanen fortgår. Bl. a så har Johan och Karin Knigge, tittat
över planen, utifrån hennes kontakter med klubbarna. Små justeringar och
kompletteringar återstår. Därefter mailas förslaget ut till styrelsen.

6. Rapporter
a) Seglardagen

Ansvarig / slutdatum

Johan, Kerstin och Göran (observatör) lämnade en rapport från Seglardagen 2018.
Styrelsens förslag - Förbättra den demokratiska strukturen

Det blev bifall till motionen om att förbättra den demokratiska strukturen, genom
att ge klubbarna rösträtt på Seglardagen. Beslutet innebär att klubbar med fler än
300 medlemmar får en röst, klubbar med 1000 medlemmar får två röster.
Klubbarna får även rätt att närvara på seglardagen. Distrikt och klassförbund,
behåller sina röster, som tidigare.
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Förslaget om att genomföra Seglardagen vartannat år, avslogs dock.
Motioner:
Motion 1 – Västkustens Seglarförbund – Funktionärskrav
Beslut: Arrangörskommittén fick i uppdrag att se över frågan, så att funktionärskravet
bättre anpassas till nivån på regionala regattor.
Motion 2 - Västkustens Seglarförbund - Kursledare
Beslut: SSFs styrelse utvecklar processen för att säkerställa så att det finns tillgängliga
föreläsare i hela landet.
Motion 3 - Kalmar Sprint Sailing Club - Arvodering av domare och seglingsledare
Beslut: Motionen avslås med motiveringen att det är upp till varje arrangör att sätta nivån
på arvodet. SSFs målsättning är dock att ta fram riktlinjer.
Motion 4 - Kalmar Sprint Sailing Club - Unga representanter i junior och
ungdomskommittén
Beslut: Avslogs, då det redan pågår ett rekryteringsarbete för att få med fler unga i
styrelse och kommittéer

SSF fick också i uppdrag att se över försäkringen för inhyrda båtar.
b) Anläggningar – Idrotts
och föreningsnämnden,
Göteborg
c) Klubbkonferensen

Enkätsvaren har sammanställts och skickats vidare till VG-idrotten. Vi kommer
även att skicka den till Göteborgs Kommun så att skrivelsen blir diarieförd.
Motionerna och handlingarna till Seglardagen gicks igenom på klubbkonferensen.
Det blev ett bra möte med givande diskussioner. Styrelsen och klubbarna var
överens i de frågor som behandlades på Seglardagen.
Andra frågor som diskuterades var bl.a miljöpolicy. Ljungskile arbetar med denna
fråga i seglarskolan. Intresserade klubbar är välkomna att ta del av deras material.
Vi har även lagt ut en artikel med tips på vår hemsida.
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d) GDPR

e) Säsongen 2018 och Liros
Cup

f) Kartläggning - Klubbarna

7. Ekonomi
8. Övriga frågor

9. Avslutning

Helena Carlgren tog också upp frågan om hur vi kan kommunicera ut vårt budskap
via sociala medier. Hur får vi fler följare? Kan det finnas intresse för en utbildning
kring detta? Karin Knigge fick i uppdrag att kolla upp hur Ridsportförbundet
arbetat med frågan, då de har varit väldigt framgångsrika på sociala medier.
RF har publicerat allmänna direktiv kring, GDPR, (de nya datalagringsdirektiven)
som träder i kraft den 25 maj. Kansliet fick i uppdrag att informera klubbarna om
detta, i väntan på att SSF slutfört sitt arbete med att anpassa direktiven till
seglingen.
Pia har deltagit på ett möte med Liros inför säsongsstarten av våra cuper. Även i år
blir det dekaler och utlottningspriser i form av presentkort. Ett arrangörsbrev, med
den nya åldersindelningen mm. kommer att skickas ut till arrangörerna. Dekaler
och presentkort kommer att distribueras via kansliet.
Ett förslag som tagits fram av SSF presenterades. Efter godkännande av mötet,
beslutades att Karin och Pia arbetar vidare med att uppdatera uppgifterna.
Karl Axel gick igenom de aktuella rapporterna. Vi följer i stort sett budgeten, utan
några större avvikelser.
a) Informationsmöte VG-idrott-SISU 26 februari
Tommy Andersson som varit närvarande på detta möte, lämnade en
muntlig rapport.
Johan Westling tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet för
avslutat. Nästa styrelsemöte är onsdagen den 2 maj.

Vid protokollet

Justeras

Pia Sahlen

Göran Johnsson

Pia Sahlen

Göran Johnsson
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