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Protokoll – styrelsemöte 
 

Datum  2018-05-22 
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 2018-03-05 godkändes 

4. Skrivelser 

Inga inkomna skrivelser 

5. Ekonomi 

Ingen ny rapport förelåg men siffrorna sedan förra mötet är enligt nedan. 

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. 

6. Punkter ifrån Södertäljemötet 

• Sail cotch 

• Vi tar in Moa Andersson som sail cotch från Nyköping. Till att börja 
med för att hjälpa distriktet att få igång juniorverksamheten med lite 
mera träningar och lägerverksamhet. Mötet diskuterade om man 
kanske ska ha olika aktiviteter vid kusten och inne i Mälaren, om det 
kan vara ett hinder för nybörjare med avstånden och framför allt sjön 
vid kusten. 

• Mötet vill att Moa ska undersöka om klubbarna vill vara med i 
klubbutvecklingsprojekt och i så fall dra igång det arbetet. Distriktet 
betalar det första arbetet innan hon är igång och sedan kan SSF och 
Emelie vara med och betala.. Sen blir klubbutvecklingen 
självfinansierad med hjälp av bidrag som Moa hjälper klubbarna att 
söka. 

• En annan möjlig uppgift som tidigare sail coach har haft är att 
samordna utbildningar med andra distrikt och SSF 

• Register med alla ungdomsansvariga så att det är lättare att nå 
varandra.  Det är en punkt som kom upp i Södertälje. Stefan försöker 
få fram en lista som distribueras ut. 

• Få igång hemsidan. Protokoll mm är uppladdat sedan någon vecka 
efter påstötning ifrån Niklas. 
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• SRS segling 

Mötet diskuterade de punkter som kom upp i Södertälje: 

o Erbjuda inmätning av båtar.  

o Utveckla short handed seglingen i distriktet.  

o Låna hamnplatser i skärgården av varandra under säsong.  

o Hur får vi ut flera på vattnet?  

• Mötet beslutade att dessa punkter tas upp på ett årsmöte i höst. Vi 
försöker få till ett årsmöte redan i oktober som blir en heldag med olika 
programpunkter.  

• Vi försöker bjuda in några personer som kan pratat om SRS segling 
/SRS systemet. Ev kan vi bjuda in en mät man som talare för att under 
2019 kunna erbjuda inmätning av kölbåtar vid något tillfälle. 

• Vi bjuder in någon som kan pratat om shorthanded segling 

• Hamnplatser i skärgården under sommaren. Vi beslutar att inte försöka 
samordna detta. Om tipps kommer in publicerar vi dessa på hemsidan. 

• På årsmötet så kan TSS komma och prata om konceptet tjej segling 
som varit lyckat och som har spridit sig i landet. 

o Årsmöte 

Till nästa möte så funderar vi alla över datum och aktiviteter på ett lite 
tidigarelagt årsmöte. 

Mötet pratade om hur vi ska få med flera klubbar och diskuterade om man 
inte ska skicka inbjudan till flera än ordförande i resp. klubb. 

 

7. Övriga frågor  

8. Nästa möte. Stefan försöker få tag i Moa  och planerar/kallar till möte så att 
hon kan vara med nästa gång. Vi ska försöka att ha mötet innan midsommar. 
För att Niklas ska kunna vara med så är det bra om vi kan ha möte udda 
veckor. 

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