Anteckningar och synpunkter från VKSFs klubbkonferens den 8 mars 2017,
Sjöräddningssalen, Långedrag.
Ett 30 tal representanter från ett 25-tal klubbar hälsades välkomna av VKSFs ordförande, Johan
Westling.
På agendan stod bland annat en genomgång av handlingarna till Seglardagen den 18 mars i
Göteborg. Syftet med kvällens möte, var främst att få lite input från klubbarna om var de står i de
olika frågor som skall behandlas. VKSF äger rätt att närvara med 3 ombud. Totalt har förbundet 15
stycken röster.
Seglardagen:
Kommentarer, frågor och synpunkter från mötet redovisas nedan.
- Budget & årsavgifter






Varför blev det 126 tkr i överskott på barn- och ungdomsverksamheten?
Budgeten för 2017 innefattar IT-projekt 3,6 Mkr. Vad innefattar det?
Varför beslutar inte Seglardagen om nivåerna för tävlingsavgift och tävlingslicens? (Möjlig
motion till 2018?)
Varför ska vi ha kvar rabatten för SBU-anslutna klubbar? Vad är risken att ta bort den? Finns
det andra mer relevanta skäl att införa rabatter, t.ex. sommarklubbar?
Mötets uppfattning var att godkänna SSF styrelsens förslag till avgifter för 2017.

- Motion 1 - Grötviks SK




Enligt SSF styrelsen ska en rapport avläggas på Seglardagen 2017. Vad innehåller den och
vilka har ingått i arbetsgruppen?
Arbetsgruppen ska tydligen fortsätta till Seglardagen 2018.
Mötets uppfattning var att avslå motionen men att låta arbetsgruppen fortsätta arbetet så
att Seglardagen 2018 kan ta ställning till ett förslag. Föreslås också att KMS Nordön ingår i
SSF-arbetsgruppen för avgifter.

- Motion 2 - 505-förbundet


Mötet stödde SSF-styrelsens förslag.

- Rapport om demokrati







Enligt GKSS, som lade bakomliggande motion 2016, är den redovisade rapporten inte alls i
linje med vad motionen syftade på.
Vem har ingått i arbetsgruppen för rapporten?
Var är problembeskrivningen och konsekvensanalysen?
Var är de konkreta jämförelserna med andra idrottsförbund?
Hur ska seglardagen förhålla sig till det förslag som presenteras. Är det ett förslag till
stadgeändring eller vad?
Mötets uppfattning var att denna rapport är ett helt hafsverk. Gör om, gör rätt!

Övriga frågor


Klubbkonsulent på Västkusten

För att höja ambitionsnivån i distriktet, så kommer VKSF, i samarbete med SSF att anställa en
klubbkonsulent. Tjänsten är en halvtidstjänst, med möjlighet till utökad arbetstid via olika projekt.

Klubbkonsulenten anställs formellt av SSF.
En platsannons har gått ut via VKSFs och SSFs kanaler. I dagsläget har två stycken ansökningar
inkommit. Fler har aviserat att de kommer att söka tjänsten. Sista ansökningsdag är den 17 mars.


Enkät Liros Cup – ändrad åldersregel

Med anledning av den ändrade åldersregeln, så kommer styrelsen att ta fram en enkät för att
utvärdera årets cup. Hur når vi ut med enkäten till seglarna? Klubbarna uppmanades att kontakta
VKSFs jollekommitté med eventuella förslag.


Andra tävlingsformat – Tjörn Runt

Punkten utgår pga förhinder att närvara på mötet. Kansliet fick i uppdrag att kontakta Stenungsunds
SS, för att se om de vill förmedla informationen på annat sätt.


”Toabåt”

Lerums SS tog upp frågan om en ”toabåt” på distriktets arrangemang, främst på Liros Cup. Att detta
ibland saknas, är ett problem för att få främst tjejer att börja tävla. Kan flera klubbar gå ihop och söka
pengar till en gemensam ”toabåt” som åker runt på de olika regattorna? En av synpunkterna var att
det kan bli problem med att köra runt en sådan båt, pga av stora geografiska avstånd. Hjuviks BK
tipsade om att man kan ha en båt, utmärkt med en flagga, som visar var det finns en toalett. Finns
det andra lösningar? Mötet beslutade att tillsätta en arbetsgrupp där följande klubbar ingår: Lerums
SS, Hjuviks BK, Långedrags SS, SS Kaparen, Sotefjordens SS, Rådasjöns SS och SS Norderviken. Hänsyn
kommer även att tas till miljöaspekten. Kansliet tar fram en ”adresslista” för fortsatt kontakt inom
gruppen.


JSM 2018

GKSS har fått en förfrågan från SSF om att arrangera ett JSM i samband Volvo Ocean Race i juni 2018,
för att öka attraktionen och intresset för arrangemangen. GKSS har efter noga övervägande, tagit
beslutet att man inte klarar av att arrangera dessa samtidigt. Det handlar om både logistik och
funktionärer. Finns det andra klubbar i distriktet som kan gå samman och arrangera ett JSM? Ett visst
intresse noterades bland de närvarande. Mötet efterfrågade mer specifik information, för vidare
diskussion i den egna klubben. GKSS, återkommer med mer information, som distribueras ut till alla
klubbar via VKSFs kansli.
Johan Westling tackade de närvarande för visat intresse och förklarade därefter vårens
klubbkonferens för avslutad.

