Sektion Halland

Protokoll från styrelsemötet SSRK Västra, Sektion Halland 20171203
Närvarande: Eddie Nilsson, Mariusz Narozny, Adam Jarland, Emma Hansen.
Ej närvarande: Carina Lundeklev, Ingela Hansson
§1. Mötet öppnas
Ordförande Eddie Nilsson hälsade alla välkomna till styrelsemötet och förklarade mötet
öppnat.
§2. Val av justerare
Eddie Nilsson och Adam Jarland valdes att justera protokollet.
§3. Fasställande av dagordning
Eddie fastställde dagordningen i sitt ursprungliga skick.
§4. Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll har mailats ut tidigare och gicks igenom. Det kunde läggas till
handlingarna.
§5. Information från avdelningen
Avdelningen har under hösten anordnat en WT-samverkansträff för att dela erfarenheter
kring WT och samordna inför vårens WT-Cup. Datum för vårens WT blir: 8/4 Borås,
15/4 Stättared, 22/4 Alebäcken och 19/5 Halmstad.
Det har under senhösten också arrangerats en C-provdomarutbildning.
Det kommer att arrangeras en kväll för WT-domarinformation under februari.
De WT som kommer arrangeras under kommande år ska i första hand certifierade
domare användas och därefter diplomerade och i sista hand övriga domare som
medverkat under WT-domarinformationen.
§6. Skrivelse
Inga skrivelse.
§7. Rapporter
Inga rapporter.
§8. Utbildningsansvarig
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Sektionen kommer att arrangera en träningsdag den 7e april. Mer information kommer att
läggas ut på hemsidan.
§9. Ekonomi
Ekonomin är fortsatt god. Inkomsterna har kommit in via årets arrangemang. Vi kommer
att byta ut en av de äldre frysboxarna. Nya prov-dummiesar har beställts och kommer
ersätta tidigare som istället kommer börja användas på samträningarna. Under våren
kommer vi behöva köpa in nya åror till båten samt även 2 st flytvästar. Driftkostnader för
frysboxar kommer betalas ut.
§10. Samträning
Datum för vårens samträning: 17/2 kl 10, 3/3 kl 10, 17/3 kl 10, onsdag 2/5 kl 18.
§11. Manus till Apportören
Manus till Apportören sammanställs av Emma och vidarebefordras till Västras
sekreterare via mail. Kommande nummer kommer att innehålla:
·

Hänvisning till hemsida

§12. Övrigt
Diskussion om nästa års verksamhetsplan. Styrelsen efterfrågar fler styrelsemedlemmar.
Det har kommit in en del förslag på aktiviteter via vår FB-sida om att ha teman på
samträningarna. Detta kommer beaktas vid i alla fall något av vårens samträningar.
Plats för vårens WT diskuteras.
Höstens praktikantjakter har varit väldigt lyckade och vi hoppas att vi ska kunna fortsätta
med detta.
§13. Mötet avslutas
Mötet förklarades avslutat av ordförande Eddie N. Nästa möte blir i samband med
årsmötet 6/2 kl 18:30.
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