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Bifogade filer: Support, utbildning och båtklubbsanpassat stöd för BAS

Protokoll
1. Ordförande öppnar mötet

öppnade mötetGary Börjesson

2. Utse mötessekreterare
utsågs till sekreterare för mötet.Patrik Lindqvist

3. Lägesavstämning v3

a. Support och felhantering
Leif - Mängden anmälningar minskar. Användarfrågor på samma nivå
ungefär, fel minskar.
Inge - Håller med. Många “tunga ärenden” - omfattande och tidskrävande.
Vi ligger efter med servicereleaserna.
Per - Nu går det att hantera BAS-K i de flesta fall.

Vi behöver ha tre miljöer - driftmiljö, testmiljö och utbildningsmiljö.

b. Utveckling
Peter - Rapporterar från möte med Informia. Överens om prioriteringen att
BAS-K ska vara klart, enligt nuvarande specifikation, till Jul. Därefter tar vi
BAS-F och BAS-C.

c. Utbildning och introduktion
Allt har fungerat under utbildningstillfällena, inga överraskningar under senare
tid. Viktigt att driftmiljö och utbildningsmiljö är identiska. Vi behöver nå ut
bättre. Många frågor/felanmälningar beror av okunskap.

4. Support, utbildning och båtklubbsanpassat stöd för BAS (organisation och
verksamhetsutveckling)
Alla instämmer med förslagets grund och inriktning. De ekonomiska beräkningarna i
slutet skall ses över och justeras av Gary, Peter och Patrik.

a. Ska all support, utbildning och anpassat båtklubbsstöd vara gratis för
alla klubbar?
Nej. Mötet stöder förslagets mening att vissa delar (anpassat båtklubbsstöd)
ska vara avgiftsbelagt.
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b. Ska support, utbildning och båtklubbsanpassat stöd tillhandahållas via
båtförbunden eller centralt från SBU?
Mötet stöder förslagets mening att verksamheten skall vara centralt
administrerad.

c. Ska support och utbildning skötas helt på ideell basis?
Support och utbildning ska skötas av ideella arvoderade funktionärer.
Båtklubbsanpassat stöd (motsvarande coachning) ska skötas av anställd
personal (formerna för anställningen tas senare).

d. Ska ersättning till funktionärer i så fall utgå för fortbildning, fysiska eller
digitala möten?
Mötet diskuterade inte den här frågan.

Åtgärder

Nyhetsflash i BAS - “Gå utbildning!” - Patrik Lindqvist
Se över och “finputsa” förslaget, särskilt avseende ekonomi, inför presentation inför
US - , ,Gary Börjesson Peter Karlsson Patrik Lindqvist
Presentera förslaget inför US 18 november - Gary Börjesson
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