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Protokoll – styrelsemöte 
 

Datum  2018-03-05 
Plats:  Telefon möte 
Närvarande: Björn Larsson, Karl-Inge Forslund, Stefan Maxe, Lars Sundin 
 

1. Mötet öppnades av Lars 

2. Dagordningen godtogs. 

3. Föregående protokoll ifrån möte 2017-11-29 konstituerande möte 

4. Skrivelser 

Kvicksunds båt förening vill gå ur förbundet. 

Seglardagen, vi skickar ingen i år. 

Södermanlands idrottsförbunds årsmöte, vi skickar ingen i år. 

5. Ekonomi 

Det finns ett kapital på ca 90 000:- 

Det kommer ca 25 000:- ifrån SSF innan sommaren 

Det kommer ca 10 000:- ifrån Södermanlands idrottsförbund. 

Beslut togs om att vi väntar med att dela ut bidrag tills vi har träffat klubbarna 
som har ungdomsverksamhet. 

6. Ungdomsverksamhet 

Styrelsen har fått fråga ifrån SSF om hur vi vill göra med Sail coachfunktionen i 
Södermanland.  

Mötet tog beslut att kalla samtliga klubbar i Södermanland till ett extra möte i 
Södertälje under vecka 16. På mötet försöker vi få med Emelie Lindström ifrån 
SSF som ansvarar för klubbutveckling och sail coach funktionen. 

Vi ska på mötet diskutera hur vi ska driva Södermanlands seglarförbund vidare 
och hur vi ska kunna stötta klubbarna. Vi ska även prata med Emelie  om 
klubbutveckling och sail coach funktionen. 

Stefan tar kontakt med Emelie  på SSF och planerar för ett möte. 

När datum är bestämt så skriver vi ihop ett förslag på skrivelse och skickar runt 
detta i styrelsen innan det går ut till klubbarna. 

Styrelsen ringer runt till de klubbar som har aktiva ungdoms sektioner. 

Stefan ringer TSS och Svearna 

Karl-Inge ringer Trosa, Oxelösund och Nyköping 

Björn ringer Strängnäs 

Lars ringer Södertälje 

7. Övriga frågor  
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Styrelsen har fått i uppdrag av klubbarna att kontakta seglarförbundet för att 
undersöka hur man lägger ner Södermanlands seglar förbund. 

Om inte klubbarna är intresserade av punkt 6 i protokollet så frågar vi SSF hur 
vi bär oss åt för att lägga ner förbundet. 

 

Vi har fått in många sanktions ansökningar. Björn sköter sanktioneringen. 

 

8. Nästa möte: V 16 i Södertälje.  

9. Avslutning 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
________________________   _____________________ 
Stefan Maxe     Björn Larsson 
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