Styrelsemöte 2013-01-21, kl 20.00 – 21.20
Närvarande: Pekka, Mats, Ulf, Bosse N. samt undertecknad.
1) Fastställande av dagordning.
2) Tidigare protokoll gicks igenom samt godkändes och lades till handlingarna.
3) Beslutade att starta en insamling till ett OD-pengapris att segla om på VM:et i år allt
enligt Peter Norlins önskemål. Peters målsättning var att samla ihop 20.000kr vilket
även är vårt mål. De som önskar deltaga sätter in valfri summa på förbundets konto
där de sparas och oavkortat sedan betalas ut till främsta båt som är mätt enligt OD på
årets VM. Pekka och Mats undersöker vilka evt. sponsorer som kan vara intresserade
av att bidraga till priset. Pekka undersöker om några skattekonsekvenser kan drabba
förbundet. Beslutade att lägga ut detta på vår hemsida.
Beslutade samtidigt att vid årets rankingseglingar även segla en OD-klass parallellt
med ordinarie 2,4-klass. Man ska kunna deltaga i båda klasserna samtidigt.
4) Seglingsprogrammet stämdes av och NM i Åbo är flyttat till 9-11/8 så inga kollisioner
föreligger. Vi konstaterade att Kieler Woche tyvärr ligger över midsommar.
9 -10 maj,Träningsläger
Jungskile
ansvarig Mats
11-12 ” , Rank 1
”
”
”
25-26 ” , Rank 2
Nynäshamn
”
”
8 – 9 juni, Rank 3
Gävle
”
Pekka
3 – 4 aug, Rank 4
Långedrag
”
Mats
23-25 ” , SM, Rank 5
Karlstad
”
”
5) Ekonomi. Då Christer (kassören) är i USA inställdes punkten. Vi påminner ånyo att
vårt verksamhetsår löper från 1/5 till 30/4. Årsavgiften är oförändrad 600kr/år och ska
betalas före träningslägret i Ljungskile.
6) Diskuterade kommande VM i Pool. Mats har undersökt olika transportalternativ som
kommer att läggas ut på hemsidan. Smidigast verkar vara att ta färjan Esbjerg –
Harwich. Pekka och Mats sköter samordningen. Pekka lägger ut info angående logi
under VM så att var och en som är intresserad kan boka själv.
7) Övriga frågor.
a) Båtmässan. Beslutade att avvakta om arrangören erbjuder gratis plats, om så kan
vi vara intresserade. Bosse håller i frågan.
b) Förbundsbåtarna. Bosse har tagit hand om ena båten (298:an ligger inomhus i
Saltis) och har ordnat med en intresserad att rusta båten och även låna den i vår.
Ulf ser inget intresse i Halmstadtrakten och föreslår att båten ligger kvar i Viggan.
Hans föreslår att vi säljer en av förbundsbåtarna. Beslutade att ta upp frågan på
årsmötet i Karlstad.
c) Pekka meddelade att en klubb i Happaranda är intresserad av att ordna VM där
2015. Beslutade att Pekka undersöker intresset internationellt via ICA och
återkommer. Nynäshamn nämndes också som lämplig plats om Serige tar ett VM,
vi tycker det är hög tid nu. VM 2014 går i Toronto i Cannada.
d) Bertil Grandinson har uppmanat styrelsen att få in de nya stadgarna från 2011 till
Sv seglaförbundet. Beslutade att Hans och Pekka ordnar saken.
.

8) Tidpunkt för nästa möte bestämdes till 13-03-11, kl: 20.00
Vid protokollet dag som ovan/ Hans Asklund

Justeras

