Protokoll
Styrelsemöte Seglingssektionen Lövstavikens Båtförening 2009-11-19
Närvarande: Jonas H, Peter B, Kenneth G, Anders K, Ulf T, Michael A och Anders S.
Godkänna dagordningen
o

Ja, ok

Val av två justeringsmän
-

Förslag: Anders K och Ulf T

Föregående protokoll/handlingsplan
-

Genomgång och uppdatering av handlingsplanen
Handlingsplanen upphör och action läggs i protokollet istället. Däremot long-term
uppgifter/mål och visioner skall läggas i en handlingsplan.

Segling sektionen:
-

2*606'or till 2010,finansiering 50 000:-,”seglingsektionens”,bolag?
o Istället för c55 köpa in 2 st 606:or, kanske i framtiden köpa c55.
 Viktigt för att segelsektionen skall utvecklas, måste ha alla steg inom
seglingen.
 Segelsektionen tror att detta är rätt pga av förhållandena här på
västkusten.
o Marknaden för dessa är inte allt för stor just nu.
o Segelsektionen bör hålla utkik efter begagnade.
o Hur skall båtarna "ägas"/finansieras? Genom företag/korpsegling?
Företagssponsring? (Banker, Sparbanksstiftelsen). Samarbete med/hyra FSS för
att få ihop 4 st 606:or?
Alla i Segelsektionen tänker igenom detta till nästa möte. Ansvar Alla
o Segelsektionen tar fram ett kompendium som beskriver vår ide och ge till
Anders K som går vidare till Sparbanken Ansvar Jonas H
o

Ungdomsavdelningen:
-

Nu måste ett beslut tas angående ungdomsavdelningens vara i seglingssektionen
o Anders har inte hört så mycket. Anders vill att det skall fungera. Placering är
mindre viktigt.
o Tittar man på ungdomarnas seglingsutveckling borde den vara en del av
seglingssektionen.
o Det behövs en eldsjäl som driver detta fullt ut.
o Beslut är att ungdomsavdelningen skall vara en del av seglingssektionen.
o Vikigt i framtiden är att ungdomsavdelningen är representerad i
seglingssektionens styrelse.
o Vikigt nu att vi sätter mål och visioner för ungdomsavdelningen och
seglingssektionen. Johan skall bjudas in till nästa möte. Ansvar Jonas H

Tävlingsverksamhet:
-

Hösträff med Hallandsklubbarna

o

o

Detta blev inte av på planerat datum. Nytt datum: 2009-12-02. Vad skall
diskuteras på detta möte, se föregående protokoll. Jonas H sätter ihop en
inbjudan och skickar ut. Alkoholtillstånd fixat muntligt med Anders S. Ansvar
Jonas H
Fundera på att "gå med" i Hallandseglingen. Eventuellt ett samarbete med FSS.
Alla tänker på detta till nästa möte Ansvar Alla

Övriga frågor
o

Inga frågor endast diverse diskussioner.

Nästa möte
-

Målsättning 3 veckors intervall under säsongen
o Nästa möte: 2009-12-17, fika fixas Ansvar Jonas H

Avslutande av möte
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