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Kallelse till styrelsemöte SCHF den 3 maj 2012 kl. 17.00, möte nr 1
Kallade: Ulf Öberg, Pia L’Obry, Robert Jansson, Eva Hagstöm, Cristin Lindh
Adjungerande (överlämning/adjungerade): Emilia Almqvist, Thomas Windrike, Leff Dahl, Annar Aas
Närvarande: Ulf Öberg, Pia L’Obry, Annar Aas, Eva Hagstöm, Thomas Windrike, Robert Jansson (del
av möte)
1) Mötets öppnande, val av mötets ordförande, sekreterare & justeringsman
Ulf - mötesordförande,
Eva - mötessekreterare
Pia – Justeringsman
2) Godkännande av dagordning - godkändes
3) Föregående protokoll – Eva kontaktar Emilia Almqvist ang. årsmötesprotokollet.
4) Styrelsens sammansättning och ansvarsområden
Styrelsen beslutar att konstituera sig på följande sätt.
Ulf Öberg - Ordförande
Pia L’Obry – Kassör
Robert Jansson – Sekreterare
Två suppleanter valdes på årsmötet.
Eva Hagström – rådgivare i medlemsfrågor
Christin Lindh – till styrelsens förfogande
Följande personer utsågs som adjungerade till styrelsen, dessutom utsågs de som ansvariga
för vissa områden angivna inom parantes.
Annar Aas (Tävlingskalendern)
Leff Dahl (administration poängberäkning tävlingsresultat; förbundstränare; regeltolkningar)
Thomas Windrike (hemsidan)
Följande personer är föreslagna som adjungerade till styrelsen och ansvariga för raidverksamheten men ännu inte tillfrågade. Det beslutades att Ulf kontaktar dem.
Åke Söderström (Träningsläger/Stensund)
Jimmy Skoog (raider, kontaktlänk till Örebrofleeten)?
5) Ekonomi (Pia)
Pia L’Orby valdes till firmatecknare på det första årsmötet och av § 14 i de nya stadgarna
framgår att SHCF:s firma tecknas av förbundets ordförande, sekreterare och kassör gemensamt eller var för sig.
Pia skickar protokoll från årsmötet och stadgarna till banken.
Viktigt att återta kontroll över medlemsregister och ekonomin. Det kräver regelbunden rapportering ang. medlemmar & in- och utgifter. Arbetet innefattar även:
- Påminnelse av inbetalning av medlemsavgift samt
- Rutin för välkomnande av nya medlemmar
Pia fick i uppdrag att upprätta av en medlemsmatrikel med telefonnummer, e-postadresser till
SHCF:s medlemmar.
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Möjligheten till e-betalning via hemsidan diskuterades. Inget beslut fattades men ju enklare det
blir för medlemmarna att betala medlemsavgift desto bättre.
Thomas har ett krav på förbundet om 2000 kr för betalning av SSF årsavgift 2013. Thomas
ombads lämna in kvitto till Pia för att få ersättning.
6) Val av kommunikationsmedel med SHCF medlemmar år 2013 (Robert)
Huvuddelen av kommunikationen sker via
- Hemsidan och
- Facebook användare hobiesweden
Det beslutades att lägga upp kontaktuppgifter på nya styrelsen på hemsidan.
Det beslutade att återuppta tidigare yahoo-konto (hobiesweden) eller upprätta ny e-postlista
för medlemmar.
Det beslutade att lägga in cup-tävlingar i Google Calendar, vilket ansågs vara ett enkelt och
smidigt sätt att få in tävlingarna i sin privata kalender. Annar uppdrogs av styrelsen att absvara
för kalendern.
Utvärderas till nästa möte:
- Flickr kontot hobiesweden?
- Baggen på google Groups?
7) Uppdateringar av hemsidan (Thomas)
Alla i styrelsen, samt adjungerade har fått inloggningsuppgifter till hemsidan. Thomas står till
förfogande för de som behöver hjälp med att komma igång med att lägga in nyheter. Samtliga
uppmanades att lägga in nyheter och ”teasers” om kommande aktiviteter.
- Protokoll från årsmötet/Nya stadgar (Ulf)
- Tävlingskalendern (Annar)
- Protokollen
- Uppdatering av cup-regler
Annar har saknar inloggningsuppgifter. Thomas skickar.
8) Regler Hobie Cat 16 Cupen 2013 (Thomas)
Styrelsen beslutade på Leff’s förslag om en ändringar och ett tillägg till cupreglerna enligt nedan:
- Hobie Cat 16 Cupen 2013 innehåller 8 st regattor i europeiska vatten. Max 4 st regattor
räknas med i slutresultatet.
- Båt måste starta för att tas med i beräkningen av cupen.
9) Fastställande av tävlingskalendern – SHCF-sanktionerade tävlingar år 2013 som utgör
HC16 Cupen (Annar)
Förslag:
Lidingö runt
On the Wire, Björlanda Kile (http://www.bkss.se/)
Boo-regattan
Wildwind Racing day
Runmarö runt
Tjörn runt
BooSS KM
Höstlövet

18/5
25-26/5
1/6
15-22/6
3/8
17/8
15/9
13/10

Förslaget till cupen 2013 godkändes i sin helhet.
10) Per capsulam-beslut
Inrapportering av 2012 års ranking ECHF.
11) Övriga frågor
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Tour de Øresund DK, 1-2/6 – frågan ajounerades.
Upprättande av gastlista – frågan ajounerades.
Vandringspriset - Vandringspriset för cupen finns hos Roman. Thomas åtog sig att hämta
priset.
Trycksaker - Thomas åtog sig att lämna tröjorna och vattentäta telefonfodral med Hobie-tryck
till Pia. Pia åtog sig att sälja och prissätta trycksakerna. Eva föreslog att kostnaden för tröjorna
skulle undersökas via kontoutdrag.
12) Nästa möte
5 juni kl 1700 per telefon. Ulf kallar.

Sekreterare
…………………………..…

Justeringsman
………………………………

Eva Hagström

Pia L’Obry

Möstesordförande
…………………………..…
Ulf Öberg
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