Dagordning

Styrelsemöte Seglingssektionen Lövstavikens Båtförening 2009-04-16
Närvarande: Jonas H, Peter B, Jonas W, Kenneth G, Anders K , Ulf T, Johan B och Alfred L

Godkänna dagordningen
Den godkänndes, men glömdes att skicka ut en vecka innan.

Föregående protokoll
Protokollet gicks igenom

Mötesorganisation
Ett par tillägg till hur våra möten skall vara utformade.
Mötesorganisation skall se ut som följande:
•
Kallelse senast 2 veckor före mötet, ordförande ansvarar för detta.
Dagordning skall skickas ut 1 vecka före möte, så mötesdeltagare kan förbereda sig/förslag på kompletterande
punkter, sekreterare ansvarar för detta.
•
Mötesprotokollet renskrivet senas 1 vecka efter mötet.
•
Lägges upp på hemsidan samt mailas till sekreteraren i huvudstyrelsen justeras senast på nästkommande möte.
Två justeringmän väljes på möte.
•
Föregående möte skall in som en punkt på dagordningen.
•
Målsättning att möten skall vara runt en timme.(ny)
•
Protokoll skall skickas ut till alla i sektionen.(ny)
•
Placering av seglingssektionspärm skall vara i bokhyllan på kontoret.(ny)

Val av två justeringsmän
Ulf och Kenneth

Organisationsplan
Ett par ändringar med Stefan fossmo + ändring av layouten

Verksamhetsbeskrivning
Främja segling i alla organiserade former med inriktning på ungdomsverksamhet.
•
Seglarskola (för medlemmar och externa intressenter)
•
Uthyrning av båtar.
•
Kappsegling.
•
Kompetensutveckling (Föredrag, Utbildning, Kurser)
•
Eskader/Nöjessegling.
•
Friluftsverksamhet mot skola etc
•
Vara gränsöverskridande, dvs att samarbete med klubbar i närområdet möjligt.
•
Arrangemang ihop med fest och aktivitetskommittén

Drogpolicy
Jonas har bett huvudstyrelsen att bifogar detta till drogpolicyn.

Ungdomsavdelningen
Kenneth G informerade att Ungdomsavdelningen har snart möte ett uppstartsmöte.
Klubben har en städdag 25/4, ungdomarna har städdag, 2 maj, kultur och fritids har en städdag därklubben kommer att
1500:- som bör öronmärkas till ungdomsavdelningen. Kenneth kallar ungdomarna.
Annosering för seglarskolan bör ske asap, kenneth sätter ihop en text för detta.
Seglarskola för vuxna har det frågats om.Håkan Jeppson skulle vara ett alt till lärare. AK tar fram ett förslag.
M44 är vaxade och nymålade, glänser som aldrig förr. Sjösättning första veckan i maj.
Vad vill ungdomarna med sitt segling, ungdomarna kan fundera på detta.

Ungdomsvänlig Klubb
Bordläggs, vår ambition är att LBS skall bli en ungdomsvänlig klubb enligt SSF regler.

Utbildning
Kenneth fyller i utbildningmatrisen som finns i pärmen.
En kravlista bör tas fram för vad som krävs för att får hålla i utb. seglingarstävlingar mm. Detta gör tillsammans med
sailcoachen.

Tävlingsverksamhet
Jonas tar fram information ang onsdagsseglingarna och skickar ut detta till sektionen.
Klubbmästerska skall ske vid invigningen av klubbhuset. Sektionen planerar detta senare.
Prel.kommer klubbmästerkapet att äga rum den 23maj(kan bli ändringar om datumet för invigningen av klubbhuset
ändras). Omvändlys som tävlingsform.
Anders K kolla men Tomas vad som gäller med bojar. Dessa bojar skulle kunna användas till onsdagsseglingarna.
Ungdomsavdelningen bör fundera på vilka tävlingverksamhet som skulle passa. Avdelningen bör även se på
möjligheterna om att ha ungdomstävlingar med FBS.

Ekonomiska ramar
Tävlingskommiten vill ha en handkassa på 1000:- för onsdagsseglingarna. Anders K tar detta med Kassören.
Jonas W informerade att klubben har en ansträngd ekonomisk situation just nu.

Sailcoach
Anders K har inte fått tag i Sailcoachen. Återkommer när han gjort detta.
Vad vi skall ta upp med sailcoachen?
1. Ungdomsvänliga klubben
2. Vilka utbildningar som vi i klubben behöver.
3. Kravlista på utbildare, vad krävs för att få hålla i utbildningar.
Målet är att få fram kappseglare

Idrott Online
Sektionen bör informera om denna hemsidan till ungdomsavd och övriga klubben, även externt. Kenneth får jobba med
att ta fram texter till hemsidan.
Jonas W fixar ett bildarkiv på hemsidan.

Handlingsplan / Idelista
Vi skall använda handlingsplan tillsammas med protokoll.
Vi bör även slå ihop handlingsplan och idelista. Peter tar fram ett förslag

Övriga frågor
SISU Pengar: Kenneth kollar hur mycket har fått.

Nästa möte
2009-05-05 klockan 1830 i klubbstugan.

Avslutande av möte

Sekreterare

__________________________
Peter Bengtsson

Justerare

__________________________
Kenneth Gustafsson

__________________________
Ulf Turesson

