Protokoll styrelsemöte Svenska 2.4mR förbundet
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Telefonmöte:16-10-31, kl 20.00-21.10.
Närvarande: Sven Asklund, Mats Millbourn, Gunilla Larsson, Håkan Kellner, Klas Andersson och
Ulf Bengtsson.

1.

Dagordning
Utsänd dagordning godtogs.

2.

Rankingseglingarna 2017, spika programmet, extra träning och prova på.
25-28 maj Rank. 1 samt träningsläger i Hunnebostrand. Tränare Linda Rahm.
10-11 juni Rank 2 Gävle.
17-20 augusti Rank 3 och SM i Falun.
2-3 september Rank 4 Ljungskile.
23-24 september Rank 5 Oktoberpokalen i Mariestad.
Ovanstående seglingar godkändes.
I samband med rankingseglingarna, ska försök göras med prova på seglingar för
intresserade. Det ska också läggas träningsrace för de som kommer på fredagen.

3.

Övrigt seglingsprogram.
Övriga intressanta seglingar som VM, Kieler Woche, NM, Para VM och seglingar i Norge
kommer att läggas ut på hemsidan.

4.

VM 2018/19
Gävle är intresserade, Pekka håller på att kolla. Det ska undvikas att Gävles ansökan
konkurrerar med Portugals.

5.

Stärka klassen.
Som sagts innan, ska det anordnas prova på vid rankingseglingarna. Det är viktigt att
flottiljerna är aktiva. Det är också viktigt att SM vinnaren är med i Mästarnas Mästare
för att vår klass ska synas, ev. kan förbundet vara med och bidra ekonomiskt.
Bland båtägarna måste det finnas många idéer hur vi ska kunna föra klassen framåt och
styrelsen kommer att be om hjälp på hemsidan.
Angående förbundsbåten se punkt 7.

6.

Rankinglistan
Det har kommit in synpunkter på att reglerna för när man kan tillgodoräkna sig
rankingpoäng tillämpas onödigt stelbent. Grundregeln är att årsavgiften skall vara betald.
För att undvika att man av misstag inte betalt i tid kommer kassören att skicka ut en
påminnelse till dem som inte betalt vid förfallodatum 1:a juni. Man har då möjlighet att
betala före eller i anslutning till rank 2 i juni.

7

Övriga frågor
Seglardagen kommer Sven att åka på.
Gunilla vill gärna att förbundsbåten skulle ligga i Mariestad, då hon har bearbetat många att
dom ska prova på och har flera idéer att få folk. Det är bra att det händer något, så båten ska
ligga i Mariestad, om någon vill hyra båten på någon rankingsegling så finns den
möjligheten.
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8.

Mötet avslutas
Vid protokollet:...........................................
Ulf Bengtsson

Justeras:.....................................................
Sven Asklund

