Protokoll
Vestur årsmötesförberedande styrelsemöte 2018-03-04
Närvarande: Elisabeth Andreasson, Sven Bjerén, Gisela Vahnanen, Lena Liedberg, Helga
Haraldsdottir, Åsa Wängdahl, Helen Sandberg, Suzanne Adamsson Vas
Plats: GHP, Säve
Mötet hölls som ett informations/diskussions‐möte utan riktig agenda. Syftet var att gå igenom några
punkter som eventuellt skulle tas upp på Vesturs årsmöte.
Det som informerade och diskuterades var:
 Digital justering av årsmötesprotokoll, ok via mail tillräckligt (mailutdrag kan bifogas som bilaga
till protokollet). Styrelsen ämnade föreslå detta till årsmötet i samband med justeringsmansvalet.
 Styrelseposters val jämna respektive ojämna år. Valen har kommit ”ur fas” (alla 2‐års‐poster väljs
jämna år istället för hälften jämna år och hälften ojämna år). Åsa har kommit med förslag om hur
man kan ändra valet till styrelse i år till att tre av posterna väljs på 1 år, för att komma ”i fas”
igen. Elisabeth har diskuterat detta med valberedningen (Jan Ljungholm) och fått ok på detta
förslag. Detta förslag läggs fram på årsmötet i samband med styrelseledamotsvalet.
 Verksamhetsberättelsen gicks igenom lite snabbt. Det fattas två styrelseledamöter (Lena och
Helen) i den.
 Skrivelsen till SIF angående tilldelning av nivå1‐tävlingar. Skall lokalföreningarna eller tävlande
eller Vesturs styrelse stå för skrivelsen. Svårt med urval av tävlande om detta alternativ väljs.
Vesturs styrelse kan inte stå som avsändare, utan troligen bör lokalföreningarna göra det.
Skrivelsen bör skickas snarast till SIF. Frågan tas upp som en övrig fråga på årsmötet.
 Lokalföreningarnas ekonomiska bidrag till distriktet. Elisabeth har kollat om det finns något annat
distrikt som har en modell för detta, men har inte hittat något. Vill Vestur ha ekonomiskt bidrag
av föreningarna får vi hitta lösning själva. Tas upp som en övrig fråga på årsmötet.
 En förening i Västergötlands distrikt önskar byta distrikt till Vestur. En fråga för SIF, men tas upp
som övrig punkt på årsmötet.
 Priser till VSM. En fråga för sportutskottet, inte för årsmötet. Inte överskrida budgeten.

Mötessekreterare: Åsa Wängdahl

Justeras (digital justering är tillräckligt)
Mötesordförande: Elisabeth Andreasson, godkänt YYYY‐MM‐DD via …
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