Styrelsemöte Seglingssektionen Lövstavikens Båtförening 2009-10-15
Närvarande: Jonas H, Peter B, Anders K, Ulf T, Michael A, Kenneth G
Godkänna dagordningen
Godkänndes
Val av två justeringsmän
Anders K och Ulf T
Föregående protokoll/handlingsplan/idelista
Gicks igenom, tyvärr kunde inte Anders S pga barndop på söndag
Segelsektionen
o
o

o
o

o
o

Michael A valdes in som ledamot i segelsektionens styrelse och
tävlingskommiten. Jonas W avgår.
Sammansättning 2010
 Jonas H skall tala med ungdomarna ang nästa år annars samma
uppsättning där Michael A går in på Jonas W plats + tävlingskommiten.
Utformning 2010
 Fortsätter som 2009
Båtarna, upptagning, vinterförvaring, Vem? När?
 3 st GKSer, 5 st optimister, 2 st följebåtar
 GKSerna: Avmasting görs av Anders K och Kenneth G vid tidpunkt
 GKSerna: Anders K och Kenneth G löser det med hamnsektionen
 Optimiserna: Jonas H tar detta med styrelsen
 Följebåtarna löses av hamnsektionen, Anders K och Kenneth G kollar
med hamnsektionen.
 Gummibåtens motor löses av Ulf T.
Pengar från SISU till en projektorduk, Kenneth G tar detta med SISU.
Frågor till styrelsen
 Nya segel ett måste till två av båtarna, GKSerna. Detta är ett måste!
 Hur ser huvudstyrelsen på seglingssektionens verksamhet som en
idrottsförening kontra övrig verksamhet i klubben?

Ungdomsavdelningen
o

o

Sammanställning 2010
 AK, UT och KG vill avgå från avdelningen. Skälet till detta är att
ledamöterna kände sig överkörda av huvudstyrelsen som utan
förvarning/diskussion tog över arbetet med ungdomsavdelningen.
Utformning 2010, ingå i seglingssektionen/frågor till huvudstyrelsen?
 Detta måste diskuteras med ungdomsavdelningen och huvudstyrelsen,
Lokalt aktivitetsstöd vem sköter detta?
Jonas tar denna fråga med huvudstyrelsen.
 Känns konstigt att inte ha ungdomsavdelningen inom seglingssektionen
där vi kan erbjuda nästa steg i ungdomarnas utveckling inom segling från
GKSSerna till kölbåt.

Tävlingsverksamhet
o

Lördagscup med FABS, Skallkroken, Halmstad, Grötvik

o

o

o

Höstmöte med närliggande klubbar
 Jonas kommer att bjuda in närliggande klubbar till en inomhus
onsdagssegling/möte i Lövstaviken. En onsdag i november. Preliminärt
11/11.
C55 race
 Ev göra en matchrace turne där vi hyra/låna C55. Jonas tar upp detta på
höstmöte
Onsdagsäsong 2010, Utformning?
 Förslag på ny bansträckning med ett ben utmed skreastrand. De
Styrelsemedlemmarna som vill tar fram förslag till nästa möte.
Detta bör diskuteras med FABS.

Övriga frågor
o
o

Tävling till Anholt tillsammans med närliggande klubbar. Från fredag till söndag.
Detta skall tas upp på höstmöte.
Verksamhetsberättelse gör efter årets slut, innan årsmötet i februari.

Nästa möte
2009-11-18 klubbhuset, kl 19:00
Avslutande av möte
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