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1.

Mötet öppnades av Håkan.

2.

Dagordningen utskickad av Håkan godtogs.

3.

Protokoll från årsmötet är utskickat. Lägges till handlingarna.
Styrelsemötes protokoll 6/10-2014 gicks igenom och godkändes.

4.

Skrivelser
Tommi har varit på seglarforum. Info ifrån SSF och SISU. Ganska dåligt med
deltagare, de flesta var ifrån distrikt och klubbar.

5.

Karl-Inge har rapporterat att det råder lugn i ekonomin och att allt är i sin
ordning. Det finns just nu 113 101 sek i kassan. Det finns en ram på ca 20 000
sek som är reserverat för ungdomsverksamheten och tränarverksamheten.

6.

Ungdomsverksamhet
•

Sailcoach, Patrik kommer att boka upp tränare enligt tidigare beslut till
våra träningsläger i samband med Mälardals cup. Patrik pratar med
övriga distrikt om hur vi delar på arvodet till tränarna.

•

Utbildning Tränare grön tillsammans med Uppsala 21-22/3 i Uppsala
Tränare blå 28-29/3 i Linköping
Multikurs i Västerås 25-26/4, tränare och domarutbildning.

7.

•

Mälardals cup aktuella datum kommer på hemsidan inom kort.
Huruvida det ska vara en ihop räknad cup eller inte får sail coachen i
uppdrag att utreda och kommunicera på hemsidan innan första
tävlingen.

•

Nyköpings SS har fått ett klubbutvecklingsprojekt.

SRS cupen vid Södermanlandskusten. Förbundet ställer upp med priser om
initiativet tas av Nicklas på Tango Sailing. Tommi tar kontakt med Nicklas.
VML. Håkan pratar med Svearna som har vunnit 3 år i rad. Om det är ok för
Svearna så tar Håkan kontakt med Wss och ser om vi kan segla VML lagkappen
i samband med Höstkroken i Västerås.
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8.

Årets seglare. Vilka kriterier ska vi ha när vi utnämner årets seglare? Tommi
pratar med Nicklas på Tango om hur vi ska göra utnämningen. Rapport på
nästa möte.

9.

Seglardagen
•

I de två motioner som finns så stöder vi förbundsstyrelsens förslag.

•

Styrelsens förslag ang. ny avgiftsstruktur. Vi avslår styrelsens förslag. Våra
delegater har ett öppet mandat för att stödja förslag som kommer upp på
seglardagen som innebär att licensavgift inte bara tas ut av SM deltagare.

10.

Övriga frågor

11.

Nästa möte: 2015-06-09 kl. 18.00 i Mariefred

Vid protokollet

Justeras

________________________
Stefan Maxe

_____________________
Håkan Alm
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