Protokoll styrelsemöte Svenska 2.4 förbundet 170329
Närvarande: Sven Asklund, Mats Millbourn, Gunilla Larsson, Håkan Kellner, Klas Andersson och
Ulf Bengtsson.
1. Dagordningen fastställdes.
2. Seglardagen info från Gunilla som representerade 2.4 förbundet.
Ny verksamhetschef efter Stefan Ram är Marie Björling, Åsa Norlin är anställd 20% på
kansliet. Inga nya avgifter, Postkodlotteriet är stor sponsor till seglarförbundet.
Det diskuterades vidare om dålig kommunikation från förbundet.
Gå in på Seglarförbundets hemsida för att läsa mer om seglardagen.
3. Förbundets ekonomi.
I kassan finns 61.875:- då är avgiften till Sv. Seglarsförb. betald, avgiften till Internationella
förbundet är ej betald ca 4.000:-. Östen tog fram matris till skjorta med förbundets logga
engångskostnad på cirka 1.500:- ska betalas.
Mats har avtalat med Linda att hon får 6000:- för att vara tränare i Hunnebostrand. I priset
ingår ej kostnader för hjälpreda och resekostnader. Förbundet betalar boendet.
4. Seglingsprogrammet
Träningslägret och Rank 1 i Hunnebostrand är utlagt på hemsidan, Linda Rahm blir tränare.
Kostnad 400:- för träningslägret, räknar med 25 deltagare, skulle pengar saknas skjuter
förbundet till. NOR för SM gicks igenom och det beslöts att App T och App P ska gälla. Det beslöts
att SM för funktionshindrade skall arrangeras, inbakat i SM:et. Gunilla kontaktar Åsa N för detaljer
hur detta skall göras. Övriga rankingar Gävle, Falun, Ljungskile och Mariestad håller man på med
NOR.

5. Övriga seglingar
30/4 -1/5 Har norrmännen träningsläger i Tönsberg, 4-6/8 Nordiska Mästerskapen i Gamla Karleby
Finland

6. VM 2018/19
Gävle har sänt in ansökan.
7. Stärka klassen
Vid rankingseglingarna ska det på fredagen läggas in möjligheter att provsegla 2.4:an,
flottiljerna får hjälpa till att få dit intresserade och håller i det. Styrelsen kan eventuellt
bistå, genom komma tidigare.
Träning i Las Palmas har fungerat bra som rekrytering, vi har fått flera nya seglare efter en
seglingsvecka där, här bör vi göra mer reklam.
8. Mästarnas Mästare.
Det är PR för klassen och förbundet är beredda att bidra med max 5.000 för att täcka
kostnader för de som ställer upp.
9. Förbundsbåten
Den finns i Mariestad hos Gunilla och är på lagning på en skola (Marina Programmet).
Gunilla kommer att göra PR för 2.4:an genom locka ner folk som vill segla.
Hon har många beten ute för att locka seglare. Styrelsen ska gå ut med en förfrågan
om någon medlem har bättre begagnade segel att skänka.

10. Utlottning av segel.
Förbundet ska vända sig till olika segelmakare och se om vi kan få bra pris på ett ställ.
Därefter tar styrelsen ställning om vi ska ha utlottning.

11. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
12. Nästa möte
I Hunnebostrand
Vid protokollet:
…...................................................
Ulf Bengtsson

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

