VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND

Anteckningar från VKSFs klubb och ordförandekonferens torsdagen den 9 okt 2014, LdSS
klubbhus, Långedrag
Närvarande: Representanter från ett tjugotal anslutna klubbar, delar av VKSFs styrelse samt
kansliet
Ordföranden Dan Björkman, hälsade de närvarande välkomna. Utskickat förslag till program
kompletterades med några frågor som klubbarna önskade ta upp till diskussion: säkerhet, lån av
matchracingbåtar mellan klubbar och inbetalningar av medlemsavgifter, startavgifter, seglarskolor
etc
Kansliet ‐ Vikarierande klubbutvecklare
Vår klubbutvecklare, Emelie Lindström kommer att vara tjänstledig under ett halvår, för att prova
på jobbet som klubbstödsansvarig på SSF. Under detta halvår kommer Sanna Mattson, som även
jobbar som sailcoach på VKSF att vikariera på kansliet. Sanna kommer också att jobba vidare med
de idrottslyftsprojekt som påbörjats av Emelie.
Utvärdering av enkätsvar – klubbutveckling
Enkäten som skickades ut i syfte att ta reda på vilka behov som finns och vilken stöttning
klubbarna efterfrågar, redovisades.
Den låga svarsfrekvensen diskuterades, då endast 13 klubbar har svarat. Svaren på enkäten
kommer att ligga till grund för VKSF och vår klubbutvecklares fortsatta arbete.
Synpunkter från enkäten och klubbkonferensen:
‐ Bristande engagemang är ett stort problem
‐ Arrangera seglarskolor höst och vår
‐ Ta fram föräldrautbildningar för att få med föräldrar som funktionärer
‐ Skapa sociala arrangemang för att behålla instruktörer, föräldrar och funktionärer
‐ Kunskapsöverföring mellan klubbarna
‐ Lån av matchracingbåtar mellan klubbarna när dom inte används
‐ Fler prova‐på‐seglingar för vuxna
‐ Fler lokala arrangemang
‐ Mer samarbete mellan klubbar och seglarskolor
‐ Aktivt söka upp nya seglare som deltagit på prova på aktiviteter eller seglarskolor
‐ Arrangera utbildningar klubb‐ och kretsvis för att attrahera fler deltagare
Projekt ‐ Registrering av medlemmar i IdrottOnline
Inför 2015 så ändrar Riksidrottsförbundet reglerna för SF‐bidragen. SSF riskerar därför att förlora
2,3 mkr i SF‐bidrag till 2015, då RF kommer att basera en del av bidraget efter antal medlemmar i
IdrottOnline. Även Idrottslyftet kommer att minska i samma storleksordning. Det här beror till
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stor del på att Seglingen i december 2013 inte har lagt in sina medlemmar i IdrottOnline till mer än
ca 15% av medlemsantalet.
SSF har därför bett SISU om stöd för att hitta 4 specifika personer som handgripligen kan stötta de
klubbarna med att lägga in medlemmar. 2 i Stockholm/Uppsala/Södermanland, 1 på Västkusten
och 1 i Skåne. Distrikten och sailcoacherna har blivit ombedda att ta den första kontakten med
klubbarna.
Under mötet framkom en hel del kritik från de klubbar som redan jobbar i IOL. Man efterlyste ett
enklare och snabbare system. Enklare funktioner och manualer mm. Önskemålen om att SFF skall
ta kritiken högre upp, kommer eventuellt att resultera i en motion till Seglardagen
RFs riktlinjer för barnidrott
Riksidrottsförbundet har arbetat fram nya anvisningar för barn‐ och ungdomsidrotten.
Anvisningarna förtydligar de riktlinjer som idag finns i idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill och
ska hjälpa förbund, föreningar och enskilda ledare att forma verksamheten utifrån ett
barnrättsperspektiv.
Anvisningar:






Tävlingsverksamhet för barn ska planeras så att resandet minimeras.
Nationella mästerskap ska inte förekomma för barn, inte heller nationella tävlingar som
kräver kvalificering.
Rankinglistor ska inte förekomma för barn.
SF ska inte ta ut barn till landslag eller motsvarande.
SF ska inte sanktionera att barn tävlar internationellt.

SSF:s Junior och Ungdomskommitté har inlett ett arbete för att se hur man kan implementera RF:s
nya anvisningar för barn‐ och ungdomsidrott inom seglingen. RF och SSF kommer att föra en
fortlöpande dialog under hösten vintern.
Mötet hade delade åsikter om förslaget. Både för och nackdelar fördes fram. De nya reglerna
kommer troligtvis att träda i kraft från 2015. Frågan kommer också att diskuteras på Träffen. I
avvaktan på beslutet, så söks sanktion som vanligt.
Utvärdering årets cuper
Både jollecupen och SRS cupen har i år haft ett ökat antal deltagare. Just nu pågår planeringen
inför nästa år. Klubbarna är välkomna att höra av sig om de har några ideer eller synpunkter på
upplägg. En klubb efterlyste mer information i Västkustkalendern kring respektive arrangemang.
Många hänvisar idag bara till respektive hemsida. VKSF påminner klubbarna om att komplettera
sina ansökningar, när sanktionsunderlaget skickas ut.
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Övriga frågor
Hur jobbar VKSFs klubbar kring säkerhet?
‐ Arrangera säkerhetsdagar med praktiska övningar för alla funktionärer innan säsongen startar
‐ Utrusta deltagande båtar med hinkar samt ställa krav på flytväst
‐ Anordna samlingar för klubbens medlemmar kring säkerhet samt återkoppla
‐ Anordna en funktionärdag, där man får ett grönt kort efter genomförda säkerhetsövningar
Vilket system använder klubbarna för inbetalningar?
Frågan om vilka inbetalningsmetoder klubbarna använder för inbetalning av av medlemsavgifter,
startavgifter, seglarskolor etc diskuterades. Klubbarna använder olika betalningsmetoder, som
t ex webbshop, Sportadmin, telefonbank, paypal osv.
Frågan om fakturering av medlemsavgifter i IdrottOnline kom också upp. För att kunna använda
denna funktion krävs att man är ansluten till Swedbank och e‐bokföringsprogrammet Speedledger.
Möjligheter att köpa ekonomitjänster togs upp. Klubbarna informerades om att Västsvenska
Idrottsförbundet tillhandahåller dessa tjänster, mot en kostnad. Det förs även en diskussion i VKSFs
styrelse, om kansliet på något sätt kan vara behjälpliga.

VKSFs valberedning
Valberedningens ordförande, Göran Ejdeling uppmanade klubbarna att komma in med
namnförslag.
Dan Björkman tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid anteckningarna
Pia Sahlen, kanslist VKSF
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