
Telefon möte, Svenska 2.4mR förbundet 17-11-14, kl 20.00. 
Deltagande: Sven Asklund, Gunilla Larsson, Claes Bengtzon, Östen Petersson, Klas Andersson och

  

          Ulf Bengtsson 

 

 

1.  Dagordning 

 Utsänd dagordning godkändes. 

     

 Punkt 2-4 är beslut som tagits genom mailkontakt mellan styrelsen. 

 

2. Mästarnas Mästare. 

 Beslut att 2.4 förbundet skulle sponsra med 3.000 till deltagande i Mästarnas Mästare, 

 Stellan Berlin representerade 2,4 klassen. Seglingen genomfördes i Marstrand med J-70 

 båtar. 

 

3. Årets Rookie       

 Till årets Rookie utsågs Östen Petersson. (Östen Petersson deltog inte i styrelsebeslutet). 

 

4. Int. SM                            

            Ansökan till Svenska Seglarförbundet  om Internationellt SM 2018-2020.      

 Seglarförbundet kräver en ansökan. 

 

5. Uppdatering av regatta manualen. 

 Sven Asklund och Bertil Grandinsson har uppdaterat  regattamanualen, så att hänvisningarna 

            passar till SvSeglarförbundet ändringar i appendix. Det är även tillagt att adressen ska stå 

 på arrangerande klubben och anmälan ska ske via vår hemsida.   

  

6. 2018 års kappseglingsprogram och träningsläger. 

 Träningsläger och Rank 1  Hunnebostrand 10-13/5 

                    Rank 2  Rasta                   9-10/6 

         SM      Rank 3  Västervik           29/6-1/7 

                  Förregatta VM datum ej spikad 

                  VM      Gävle                                4-10/8 

                                          Rank 4  Karlstad             8-10/9  

          Rank 5  Halmstad            22-23/9 

 

7. Rank 2 Rasta                     

 2.4 förbundet får arrangera Rank 2 i Rasta, vi får låna bojar och båtar, Rasta har svårt att få

 ihop folk. Förbundet ska försöka att få folk att ställa upp som funktionärer, vi ska också            

 försöka hitta en samarbetspartner. 

               

8. Stärka klassen.                   

 Den eviga frågan, hur stärker vi klassen ? Styrelsen tror att det är ute på flottiljerna, som vi   

 kan träffa seglare som kan vara intresserande.  Las Palmas har varit en bra inkörsport, där vi 

            fått nya seglare. 

            Det ligger också på medlemmarna att ligga i och snacka för vår klass.              

 

9. Gröningen förbundsbåten.             

 Gröningen är vidgjord och i bra skick, det som saknas är ett bra hårdvindsställ.    

            Målsättningen är att den ska vara med på alla rankingseglingar, där vi lånar eller 

            hyr ut båten. Vi ska se till att arrangerande klubb lägger ut på hemsidan att båt finns att   



 tillgå. 
                                                                                                                                                     Sid 2 
 

10. Rapport från kassören 

 Claes redogjorde för vår ekonomiska ställningen. Förbundet ligger -7.127:- över budget. 

 

11. Para seglingar.     

 Gunilla redogjorde för nästa års seglingar. VM går i USA, NM förmodligen i Saltsjöbaden, 

 vet ej datum. 

 

12. Övriga frågor. 

  Svenska Seglarförbundet arrangerar seglardagen, som är den 17/3 2018, motioner ska vara  

 inlämnade senast 1/1 2018.     

 

13.       Mötet avslutas. 

 

 

 

Vid protokollet:                                                         Justeras: 

 

 

 

…...................................................                             ….......................................................... 

Ulf Bengtsson        Sven Asklund 

 

 


