Protokoll
Styrelsemöte Seglingssektionen Lövstavikens Båtförening 2009-06-02
Närvarande: Jonas H, Peter B, Kenneth G, Anders K, Ulf T och Johan B.
Åsa Agmyr från SISU
Godkänna dagordningen
Den godkändes
Val av två justeringsmän
Kenneth G och Ulf T
Föregående protokoll/handlingsplan
Gicks igenom.
Tävlingsverksamhet
-

Klubbmästerskap
o Kommer att ske i höst.
Onsdagsseglingarna
o Första onsdagen var det 10 båtar som tävlade.
o Vi kör på Jonas leder och Kjellberg och Peter har samma poäng.

Följebåtsprojektet
-

Båt är köpt, en utter 495, 4-takt 25hk.

Ungdomsavdelningen
SISU jobbar och stötar klubbar med internutbildningar dvs utbildningar i vår regi,
föreningsutveckling. Se bilaga Infoblad SISU.pdf
Det behövs inte utbildad ledare utan endast en som är ansvarig. Åsa skall ta fram olika
lärgrupper som har gjorts inom Halland. Se bilagor Material - segling.xls och Ämnen segling.xls
Kriterier för lärgrupper
- Föreläsningar och utbildningar ses som lärgrupper.
- SISU står för kostnader vad det gäller studiematerial, arvode(konsult), föreläsare
- Det skall göras en utbildningsplan
- Minsta gruppen för en lärgrupp 2 personer + ledare
- Vid ungdomsgrupper sök aktivitetsstöd från kommunen, vid vuxengruppen sök genom
SISU.
Idrottslyftet – pengar finns att söka. Här kan vi söka till ungdomsavdelningen, klubbutveckling
och inköp av klassbåtar. En förutsättning är att vi är ungdomsvänligaklubb.
Det är en fördel att arbeta med SISU när man söker pengar till klubben.
Ledarförsörjning – Utbilda ledare för ungdomsavdelningen. Vi är intresserade av att gå SISUs
Utbildning Plattformen. Vi ställer våra lokaler till förfogande. Datum kommer längre fram.
Ju mer timmar vi har ju mer kan vi utnyttja SISU dvs vikigt att vi struktuterar/dokumenterar
våra timmar i klubben/sektionen.

Övriga frågor
-

Sektionen skall se över möjligheterna att köpa in en segelsymaskin i utbildningssyfte.
Sektionen vill ha en riggspänningsmätare.
Vi gick igenom torsdagens segling med Johans skolklass.

Nästa möte
12/6 med sailcoachen, 18.30
23/6 styrelsemöte
Avslutande av möte
Sekreterare

Peter Bengtsson
Justerare

Justerare

Kenneth G

Ulf T

