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Godkänna dagordningen
Godkändes

Föregående protokoll / handlingsplan
Gicks igenom och uppdaterades

Ungdomsavdelningen
-

-

-

Ungdomsvänliga klubben
o Sailcoach – Ander ligger på men har problem med att komma i kontakt med rätt
personer. Viktigt att ligga på.
2 maj – Städdagen
o Det gick mycket bra, det var ca 25 person igång. Hälften plockade skräp och
andra hälften målade, riggade och sjösatte. Båtarna blev mycket bra.
En mycket lyckad dag som avslutades med korvgrillning. Även styrelsen gillade
korven.
Sjösättning av båtarna
o Två av båtar är sjösatta.
12/5 börjar tisdagsseglingar, segling varje tisdag framöver. Kenneth tar fram texter för
tisdagsseglingarna. Innefattar tisdagsseglingarna och ungdomsträning samt vuxen
seglingsskola.

Utbildning
Inget nytt, se utbildningsmatrisen i Pärmen

Tävlingsverksamhet
-

-

-

Onsdagsseglingarna
o Allt klart inför 6 maj
 Kick-off och allt är klart inför detta. Jonas och Bengt A från FBS kommer
och förbereder kick-offen.
o Status inför prova-på dagen den 13 maj
 Det har tagits fram plakat. Den skall ut på Carlsberg, SCA och Getinge
 Maila Jonas när "anmälan" kommer in.
 Viktigt att vi pratar om det på arbetsplatserna.
Klubbmästerskap
o Matchrace med M44 vid invigningen, vi avvaktar datum för detta.
o Separat klubbmästerskap i augusti, planering av detta kommer senare.
Banken runt – diskussioner gick om att ta över Banken runt ev köra den tillsammans
med FBS.

Idrott Online
Uppdatering av Ungdomsavdelnings hemsida bör ske asap.
Vi skall bli bättre på att uppdatera nyheter från seglingssektionen.
Gör en länk till idrott online direkt, www.lovstaviken.se/segling För att vi skall kunna

marknadsföra sektionen bättre.

Följebåtsprojektet
-

Båten som var tänkt var såld, nya båtar på väg in. Prisuppgift saknas på dessa båtar.
Det saknas lite pengar detta skall förhoppningsvis lösas med hjälp av lån från
medlemmar.

Övriga frågor
Frågan kom upp om segling till Anholt, detta kommer att diskuteras med FBS på Kick-offen
den 6 maj 2009. Närmare detaljer kommer efter mötet imorgon.
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