Protokoll
Möte Segelsektionen Lövstavikens Båtförening 2009-03-17
Närvarande: Jonas Heüman, Peter Bengtsson, Helena Johansson, Roger Johansson, Thomas
Svensson, Johan Idmark, Anders Kjellberg, Ulf Thuresson, Kenneth Gustafsson, Jerry Jonsson,
Reine Lundgren, Jonas Westerdahl
1. Mötets öppnande
Jonas hälsar alla välkomna och öppnar möte
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med ett par ändringar.
3. Styrelsens sammanställning
På mötet bestämdes att styrelsen skulle bestå av 7 st personer
Mötet valde:
Jonas Heüman till ordförande
Anders Kjellberg till kassör
Peter Bengtsson till sekreterare
Kenneth Gustafsson, Jonas Westerdahl, Alfred Larsson och Ulf Thuresson till ledarmöter.
4. Verksamhetens målsättning
Jonas berättade i stora drag vad sektionen skall ha för målsättning. Styrelsen fick i uppdrag
att få ner målsättning på papper och sedan skall presenteras för huvudstyrelsen.
5. Sail coach
Anders K berättade vad sailcoachen var för någonting och denna skall vi ta hjälp av för att
starta upp sektionen och utveckla ungdomskommiten.
Anders K fick i uppdrag att kontakta sailcoachen.
6. Utbildningar
Kenneth G berättade vilka SISU utbildningar som var på gång och vilka som var tänkta att
gå dessa
Det diskuterades att vi skall titta på sammankomster så som Prova-på-dagar, be ex. northsail
att hålla riggkurs.
Fokus för utbildningarna skall ligga så att det gangnar ungdomverksamheten.
Styrelsen fick i uppdrag att ta fram en typ av utbildningsmatris.
7. Klubbens båtar
Klubbens segelbåtar skall vårrustas. Datum för detta blir 4/4, 18/4 och 25/4 kl. 13-15. Reine
och Stefan styr upp detta.
Ungdomskommiten tittar på möjligheterna att sammankalla ungdomarna till en första träff
den 4/4.
Följebåt diskuterades på mötet, man kom fram till att en grupp bör tillsättas. Gruppen skall
ta fram ett förslag på båt. Gruppen består av Jonas H(sammankallande), Thomas S, Anders
K, Stefan F och Reine L.

8. Kappsegling
Ungdomarna i klubben vill börja prova på kappsegling. Ungdomskommiten bör fundera på
ett samarbete med Falkenbergs Båtsällskap för att få mer båtar med på ungdomsseglingarna.
Klubbmästerskap diskuterades och styrelsen får fundera fram en bra variant för klubben.
Sektionen bör titta på en typ av Prova-på-segling där vi skall försöka få hit skolor, klubbar
m.m. för att få upp intresset för segling i Falkenberg.
9. Familjesegling
Styrelsen får titta på detta och planera för sommaren.
10.Samarbete
Idag sker samarbete med Falkenbergs Båtsällskap. Vi har tillsammas onsdagseglingar.
Sektionen får i uppdrag att utveckla samarbete med FBS och andra klubbar.
11.Budget
Bordläggs till en senare tidpunkt
12.Frågan kom upp vad som gäller nu när vi har en segelsektion i klubben, blir det några
ändringar i vår relation till SFF.
13.Nästa styrelsemöte den 23/3 18:30 klubbstugan
14.Jonas avslutade möte.
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