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Förslag till stadgeändring 
 
Klassen 2.4mR One Design är nu en realitet. Detta sedan det framkommit att ISAF 
inte vill acceptera Internationella 2.4mR Förbundets förslag att skapa One Design 
klassen som en division inom den existerande klassen 2.4mR. Klassregeln för 2.4mR 
One design finns och ett interimistiskt internationellt förbund har skapats för den nya 
klassen. Förslag föreligger att Int 2.4mR Class Association skall administrera både 
den öppna konstruktionsklassen och One Design klassen. 
 
Styrelsen ser det som naturligt att båda klasserna i Sverige administreras av en och 
samma organisation. Det är en rationell och effektiv lösning och det är också så vi i 
praktiken arbetat. Att ha två klassförbund skulle medföra en olycklig splittring av 2.4-
seglarna som inte skulle gagna någon. 
 
För att tydliggöra detta och därmed också bekräfta hittillsvarande arbetssätt föreslår 
styrelsen att §§ 1 och 2 i stadgarna ändras enligt bilaga.  
 
Styrelsen i juni 2011 
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§ 1 Organisationstillhörighet 
Svenska 2.4mR Förbundet företräder 2.4mR 
klassen, vilken antagits av Svenska 
Seglarförbundet. 
 

 
§ 2 Ändamål 
Svenska 2.4mR Förbundet bildat under 
namnet Svenska Mini 12 Förbundet 1988-
10-12 har till ändamål att: 
 
a. svara för klassens administration, 

b. planera klassens kappseglingsprogram 
tillsammans med Svenska 
Seglarförbundet, distriktsseglarförbunden 
och dess förbundssällskap samt andra 
klasser, 

c. svara för uppföljning av de enskilda 
seglarnas utveckling genom indelning 
och uttagning till landslags- och 
träningsgrupper. Dock ska uttagning till 
olympiska spel slutligen beslutas av 
Svenska Seglarförbundets styrelse, 

d. bevaka klassens tekniska utveckling och 
föreslå ändringar av klassregeln till Int. 
2.4mR förbundet, 

e. svara för upplysning och rådgivning om 
klassens verksamhet, 

f. upprätta effektiva informationskanaler 
med alla berörda parter, 

g. representera Sverige i motsvarande 
internationella klassförbund, 

h. tillvarata klassens övriga intressen. 

 
§ 1 Organisationstillhörighet 
Svenska 2.4mR Förbundet företräder 2.4mR 
klassen, vilken antagits av Svenska 
Seglarförbundet, samt klassen 2.4mR One 

Design. 
 

§ 2 Ändamål 
Svenska 2.4mR Förbundet bildat under 
namnet Svenska Mini 12 Förbundet 1988-
10-12 har till ändamål att: 
 
a. svara för klassernas administration, 

b. planera klassernas kappseglingsprogram 
tillsammans med Svenska 
Seglarförbundet, distriktsseglarförbunden 
och dess förbundssällskap samt andra 
klasser, 

c. svara för uppföljning av de enskilda 
seglarnas utveckling genom indelning och 
uttagning till landslags- och 
träningsgrupper. Dock ska uttagning till 
olympiska spel slutligen beslutas av 
Svenska Seglarförbundets styrelse, 

d. bevaka klassernas tekniska utveckling 
och föreslå ändringar av klassreglerna 
till berört internationella förbund, 

e. svara för upplysning och rådgivning om 
klassernas verksamhet, 

f. upprätta effektiva informationskanaler 
med alla berörda parter, 

g. representera Sverige i motsvarande 
internationella klassförbund, 

h. tillvarata klassernas övriga intressen. 

 


