Svenska Laserförbundet

Protokoll styrelsemöte 20100303.doc

STYRELSEPROTOKOLL
PROTOKOLL NUMMER 6 FÖRT VID STYRELSEMÖTE I
SVENSKA LASERFÖRBUNDET
2010-03-03 - SKYPE

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

Sammanträdets öppnande
Sammanträdet öppnades av Jesper Stålheim som valdes till styrelsemötets ordförande.

2

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

3

Val av justeringsmän
Anders Landenstad och Hans Jonsson.

4

Uppföljning av tidigare protokoll (nr 5)
Beslut: Godkänner föregående protokoll.

5

Ekonomiuppföljning

130 417 kr fanns på kontot den 27/2
Beslut: Vi anser att vi behöver ha den summan för att klara vissa utlägg vi har i förbundet.
6

Medlemsvärvning
Marknadsföra oss mer mot Ejolle, Zoom och optimist. Börja under gemensamma tävlingarna.
Arkösund, JSM osv.
Beslut:

7

Sponsring
Hans ringer lite olika företag och kollar lite hur intresset är. Johan pratar med sportmanship.
Beslut:
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Master – Träning, program mm

Beslut:

9

Elit – Träning, program mm
Elitflik på hemsidan med tränings och tävlingsprogram.
Beslut:

10

Junior – Träning, program mm
Under GP2 i Arkösund så ska vi ha prova på segling och ev. Ställa ut en båt.
Skriv ett policy dokument om vägen genom laser. 4.7 – radial – standard.

Snacka med Birger om han kan tänka sig att ställa ut 4.7, radial och standard i fortsättningen
Ev 3 riggar på samma båt.
Bjuda in seglare till läger. Förse dem med båt och skicka ut dem på vattnet. Göra det enklare
för nya att prova på laser.
Beslut:
11

Coach på mästerskap

Beslut:
12

Hemsidan
Masterflik med lite information om var gubbarna tränar osv. Läger. Använda Facebook mer.

Beslut:
13

Övrigt
Föreslå 30 min race för Nynäshamn och Arkösund. Minska väntetiden mellan racen till kort.
HJ kollar med tävlingsledningarna på dessa klubbar om dom kan vara positiva till att
genomföra ett test enligt ova. Vi måste dåp acceptera något lägre krav på exakta kryssben osv.
Under arkösund – sätt upp beach tält. Och beachflaggor. Bemannade med laserseglare och
lite informationsblad, och lite godis. Eventuellt bjuda ner birger.
Gör någon sorts tävling för Ejolle seglarna.
Anders L kollar med jolleshopen.se
HJ ubdersöker om vi kan hjälp, tips med boendefrågan under Arkösundstävlingen.

Beslut:
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Nästa sammanträde
Datum: 20100414 Tid: 201:00 Plats: Skype

15

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

Justeringsman

.Hans Jonsson....9/3
10.........................................................

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

NN
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