Svenska Laserförbundet

Skypemöte 2010-01-13

STYRELSEPROTOKOLL
PROTOKOLL NUMMER 5 FÖRT VID STYRELSEMÖTE I
SVENSKA LASERFÖRBUNDET
2010-01-13 - SKYPE

Närvarande styrelseledamöter
Anders Kuikka  Ordförande, Jesper Stålheim  sekreterare, Hans Jonsson  tävlingsansvarig,
Anders Landenstad  junioransvarig, Johan Wigforss  suppleanter.
Övriga närvarande
Johan Lundqvist
1

Sammanträdets öppnande
Sammanträdet öppnades av Anders Kuikka som valdes till styrelsemötets ordförande.

2

Val av protokollförare
Protokollet skulle föras av styrelsens sekreterare Jesper Stålheim.

3

Val av justeringsmän
Protokollet skulle justeras av Johan Wigforss, Anders Landenstad.

4

Uppföljning av tidigare protokoll (nr 4)
GKSS skickar coach på radial VM dam&herr. Skickar även motorbåt och kan hjälpa till med
färja. Förslag på coach: Kalle Suneson
Medlemsavgifts frågan skjuts upp tills årsmötet.

5

Ekonomiuppföljning
Johan L gör en förbundsbudget för att se hur mycket pengar vi har att stödja juniorseglingen
med.
Beslut:

6

Medlemsvärvning
Anders L gör en ny medlemsapplikation till hemsidan för enklare medlemshantering.
Johan L talade med västkustensseglar förbund som EJ skulle ställa ut. Eventuellt ska SSF ha
en ”jollemonter”. Vi talar vidare med SSF och Birger.
Jesper S gör ett informationsblad om laser.
Beslut:

7

Sponsring
Johan L talar vidare med ett par företag om sponsring.
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Beslut:
8

Bidrag
Laserförbundet har beslutat om att inga bidrag kommer att betalas ut till seglare. Istället
kommer pengarna att läggas på läger och coach.
Beslut:

9

Master – Träning, program mm
Jesper S gör en masterflik på hemsidan med all information om kvalregler, master SM och
andra master relaterade frågor.
Beslut:

10

Elit – Träning, program mm
Elitseglarnas års program kommer att läggas ut på hemsidan.

Beslut:
11

Junior – Träning, program mm
Vi försöker ordna med ett sorts samlings centrum på webben för juniorerna så att de kan
anmäla sitt intresse att delta på vissa tävlingar så vi vet vilka regattor vi ska hjälpa till med
coach på.

Beslut:
12

Coach på mästerskap
Beslut på vilka regattor laserförbundet hjälper till med coach kommer att tas vid ett senare
tillfälle när vi vet hur många som är intresserade av att delta på en viss regatta.

Beslut:

13

Hemsidan
Juniorsidan – team frykholm ska uppdateras och fyllas på med information
Laserförbundet söker gästbloggare till webben.
Uppdatera länksidan.
Uppdatera tävlingssidan på webben med förslag på boende.

Beslut:
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Övrigt
Hans J kollar boende frågor med Arkösund.
Byta till en ny snabbare server för hemsidan.
Försöka att vid nästa ILCA och ELCA möte att delta.
I och med att vi har ett vädligt sent kval har Laserförbundet, för att få ha kvar vårt sena kval,
beslutat att betala in pengarna för platserna på Radial dam VM.

Beslut:
15

Nästa sammanträde
Datum: 20100211 Tid: 21:00 Plats: Skype

16

Sammanträdets avslutande
Det konstaterades att samtliga beslut fattats enhälligt och sammanträdet avslutades.
..............................................................
Styrelsemötets ordförande
Justeringsman

Justeringsman

..............................................................

..............................................................

NN
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