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1.

Mötet öppnades.

2.

Mötet konstaterades vara behörigt utlyst.

3.

Beslutades att delvis kasta om dagordningen så att punkterna som berör Per
tas först.

9.

Per berättade om Sailcoachverksamheten i länet. Behov finns att utbilda fler
tränare, kurs för detta har varit planerad men ställts in på grund av för få
anmälda. Våren och sommarens Sörmlandscupdeltävlingar och träningsläger
har varit lyckade. Eventuellt planeras ett tjejläger.
Ingen sanktionsansökan har ännu inkommit från OXSS för Sörmlandscup 5
och DM.
Beslutades att Göran ordnar med priser till totalsegrarna i Sörmlandscpen samt
DM-plaketter.

11.

Kappseglingen Sörmlandsmästaren diskuterades. Per föreslog ett sprintformat
med C55 i Strängnäs den 9 oktober. Beslutades att Per kollar efter ett bra
upplägg och Tommi kollar om SÄSS kan arrangera. Rapport till Jim.
SDSF ställer upp med 6000:-. Håkan kollar om SSSV kan hyra ut sina C55, Per
kollar med OXSS.
Per lämnar mötet.

4.

Genomgång av protokoll från förra mötet. Konstaterades att handlingsplan för
distriktet ej är gjord då detta ej är relevant så länge distriktets fortsatta framtid
är osäker.

5.

Skrivelse från SSF om klubbar som ej har lämnat in statistik eller betalat
årsavgift. Göran skickar ut påminnelse.
Underås båtklubb har begärt utträde. Beslutades att fastslå begäran.

6.

Ekonomin ser bra ut. Verksamhetsåret tar slut sista augusti, se till att snarast
möjligt komma in med eventuella verfikationer.

7.

Inga bidragsansökningar är aktuella.

8.

Beslutades att bevilja sanktioner för Sörmlandscup 4/SÄSS och Radön
open/Östertälje båtklubb.
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10.

Uppföljning av kölbåtssegling: Askö runt har genomförts med 14 deltagare.

12.

SDSF har gått ut med upprop för att få ihop en valberedning inför årsmötet. I
princip inga svar har inkommit. Jim ringer till klubbarna för att höra efter hur
läget är.

13.

Samarbete med andra distrikt diskuterades.
Preliminärt datum för årsmöte fastställdes till 17 november.
Nästa styrelsemöte hålls hos Håkan i Eskilstuna, 13/9, 18:00.

14.

Mötet avslutades.

Vid protokollet

Justeras

________________________
Tommi Rotonen

_____________________
Jim Qvarnström
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