ACTA

Mensual / Trimestral / Urgent

Reunió estaf tècnic EMVF

Hora Inici:

12:09h.

Data: 17/10/2017

Duració Estimada:

01:00h.

Duració real: 02:09h.

Assistència
Assistents: Club Surf Formentera, monitortizació, direcció i presidència
Ausents: --

Punt Important de la Reunió
·
·
·
·
·
·
·

Justificació i pagament del 50% restant del conveni signat amb el CIF (1)
Activitats d'hivern (2)
Desajustos econòmics (3)
Monitorització, auxiliars i alternatives (4)
Balanç i any 2018 (5)
Nova instal·lació (6)
Material (eines) (7)

Altres ordres del dia
· Segona embarcació (8)
· Vestuaris (9)

Conclusions /Resolucions
·

(1)

·

(2)

·

(3)

La documentació per poder dur a terme el segon pagament del conveni signat
entre el Club Surf Formentera i el CIF, ha sigut entregada en data de 17 d'octubre
de 2017. Però l'Àrea d'Esports del Consell Insular de Formentera es queda una
còpia de l'exercici simplificat entregat en la reunió s'estaf tècnic pel Club Surf
Formentera, per tal d'aglitzar el procés del pagament.
Atès que la demanda d'alumnat és de més de 10 alumnes als cursos d'hivern,
existeix un petit desajust quant a monitors i volum de cursos. Aleshores s'intenta
incloure dos monitors, un d'ells auxiliar o de terra.
El president del reunió considera que els desajustos degut al volum d'inscrits als
mesos d'estiu són positius, ja que a més alumnes, han hagut més ingressos i s'han
pogut comptar amb més monitors. I es valoren altres estratègies de cara la
temporada següent.

·

·
·
·
·
·

Es busquen alternatives al monitor que compta el Club Surf degut a les
competicions personals i estudis d'aquest. S'insisteix per part de tots què «el que es
té es el que hi ha per poder actuar». De manera que es planifiquen els nivells
d'alumnes i la possibilitat d'un altre monitor de caràcter urgent.
Quant al monitor que té diversos compromisos, el Club Surf li demana que asumeixi
la tasca que li pertoca en cas d'acceptar la possibilitat de seguir incorporat a les
activitats d'hivern i que s'ocupi de vetllar pels interessos i capacitats dels alumnes.
(5) La idea inicial es fer petits passos per seguir endavant ja que es té un pressupost
limitat. Es parla del nou pressupost per a l'any 2018 en matèria de les activitats que
s'han dut a terme en l'estiu de 2017.
(6) Es va en els terminis establerts i es prevé una finalització de l'obra al maig de
2018.
(7) El club Surf de Formentera enviarà un correu electrònic amb la llista de les eines
que necessita per dur a terme els preventius, el manteniment i les reparacions del
material nàutic de l'escola.
(8) S'estudia la possibilitat de tenir una segona embarcació de suport als cursos. En
aquest cas el president de la reunió comenta que serà possible tenir l'embarcació
de socorrisme una vegada acaven les tasques que estan realitzant.
(9) Es considera la utilització dels vestuaris de Marina Formentera quan comencen
les obres de la nova escola de vela.
(4)

El President o Director dona per finalitzada la sessió a les (14:09h) hores, de la qual, com a
secretari/coordinador, aixeco acta.
Firma – Org. Superior

..

(En original)

Annexos que s’ inclouen: --

..

Firma- Direcció

(En original)

