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Protokoll – ordinarie styrelsemöte 
 

Datum  2010-06-07  
Plats:  TRBK klubbhus, Trosa 
Närvarande: Jim Qvarnström, Tommi Rotonen, Göran Schultz, Håkan Alm 

 
 
 

1. Mötet öppnades. På grund av att ordförande hade skadat handen hade 
mötesplatsen flyttats till Trosa. 

2. Mötet konstaterades vara behörigt utlyst. 

3. Dagordningen förslagen av Jim fastställdes. 

4. Genomgång av protokollet från styrelsemötet den 100527, ok. 

5. Genomgång av inkomna skrivelser.  
Protokoll från årsmöte hos Sörmlandsidrotten och SISU. 

6. Genomgång av den ekonomiska situationen. Medlemsavgifter samt 
verksamhetsbidrag från Sörmlandsidrotten har kommit in. Avtalet med regional 
sailcoach är nu påskrivet. 

7. Jim rapporterade från distrikskonferansen på Arlanda den 19 maj. Från SDSF’s 
kansli har det inkommit två dokument utan antecknad 
avsändare/protokollförare; ”Distrikskonferans-anteckningar” samt ”Actionpoints 
Distrikskonferens maj 2010”. Anteckningarna refererades av Jim och 
diskuterades sedan.  
Följande beslutades för actionpoints: 
Punkt 2: Jim tar fram en handlingsplan för kommande verksamhet. 
Punkt 3: SDSF kan ej gå vidare med nulägesbeskrivning och målbilder innan 
SSF inkommer med mall för hur klubbar skall defineras. 
Punkt 4: Adjungerande styrelseledamot till SSF’s möten, detta måste 
administreras från en högre nivå än SDSF, ingen action. Tommi meddelar 
kansliet om att Jim och Tommi skall vara mottagare av information från 
kansliet. Tommi kontaktar kansliet angående information som skall läggas in i 
IdrottOnline. 
 
 
Mötet ajournerades för intagande av beskt kaffe + nybryggning av godare. 

 

8. Ungdomsverksamheten: 
Första lägret samt Sörmlandscup 1 genomfört, lyckat och många nöjda 
seglare. NQBK följer upp med nästa läger samt Sörmlandscup 2 den 12-13 
juni.  
Göran följer upp om OXSS kan åta sig att arrangera DM för jolleklasser i 
samband med sista Sörmlandscupsseglingen den 18-19/9. 
Fråga har ställts om SDSF kan ge bidrag till priser på Sörmlandscupen. I och 
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med att säsongen redan är i gång beslutades att så kommer ej att ske 2010, 
men styrelsen är i princip positiv och tar upp frågan inför 2011. 

 
9. Kölbåtsverksamheten diskuterades. SSSV har genomfört 

Sundbyholmsregattan med 17 startande. OXSS ”Watski2Star Baltic” blev åter 
en succé som med framgångar för flertalet Sörmländska seglare. 

 
10. Tävlingen ”Sörmlandsseglaren” diskuterades. Göran söker kontakt med NYSS 

för att stämma av om de är intresserade av att arrangera tävlingen sent på 
hösten. 

 
11. Fråga har tagits upp av SSF angående ersättning till funktionärer vid 

tävlingsarrangemang. Diskuterades och konstaterades att den webenkät som 
har lagts ut av SSF ger tillräcklig återmatning till förbundet. 

 
12. Verksamhetsplan diskuterades. Förslag tas fram av Jim. 

Distriktet saknar för närvarande valberedning. Jim skriver en förfrågan till 
medlemsklubbar om att inkomma med representanter till valberedning för att 
distriktet skall ha en chans att fortsätta verka och utvecklas. Bör nå klubbarna 
helgen innan midsommar. 

 
13. Övriga frågor:  

Nästa möte 18:00 den 16/8 i Nyköping,  
Göran ansvarar för lokal, Jim bjuder in Per. 

 
14. Mötet avslutades. 

 

 
 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
________________________   _____________________ 
Tommi Rotonen     Jim Qvarnström 
  
 


