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Telefonmöte styrelsen för Svenska 2.4mR förbundet 2018-09-26. 
Deltagare: Sven Asklund, Klas Andersson, Claes Bengtzon, Gunilla Larsson, Östen Pettersson och Ulf 
Bengtsson. 
 

1.   Sven öppnade mötet och det beslöts att gå efter utsänd dagordning 
 

2.   Kappseglingsprogram 2019 
       Rank 1, 11–12 maj, Kristinehamn ej helt klart ännu, där finns fler alternativ om det     
     inte skulle gå, Östen jobbar på detta. 
 

Rank 2, och träningsläger 30 maj–2 juni, Hunnebostrand. Linda Rahm blir tränare, det är 
också klart att norrmännen kommer att delta. 
 
Rank 3, 15–16 juni, Halmstad ej helt klart, då det var tänkt att lägga på hösten, vi kanske 
får mer seglare på våren. Ulf återkommer. 
 
Rank 4, SM 16–18 aug Gävle, tillsammans med Neppare.  Inte spikat att det blir tre 
dagar. Claes är ansvarig. 
 
Rank 5, i början eller mitten av sept. Viggbyholm. Sven håller i detta. 

 
3.   Bidrag till mästarnas mästare 13–14 okt 

Stellan är anmäld, förbundet bidrog med 3.000: - förra året och styrelsen beslöt att 
bidraget ska utgå i år också. Då får Stellan bidra med lite text före och efter seglingarna. 
 

4.   Regler för hemsidan. 
På årsmötet kom upp om regler för hemsidan, vad gäller. Dels om privat annonsering 
och företagsannonserna som vi har, hur kan vi ta betalt för företagsannonserna? Sven 
ska fila på detta och återkommer när det finns ett förslag att diskutera. 

 
5.   Nya datalagen 
      Ulf ska prata med Henrik om vad som gäller. 
 
6.    Stärka klassen, info logga på båtar och kärror. 

Gröningen hur gör vi för att utnyttja den bättre?  Ständig fråga. Gunilla ska ev. träna i 
Mariestad under några veckor nästa år, då kanske Gröningen ska ligga där. Vidare 
kom ett förslag från Jan Nordin, det är många som tittar och fråga när vi kommer 
körande med våra båtar, kanske ha en logga skylt vad är det för båt och adressen till 
hemsidan.  Sven ska snacka med Anders Kjellberg.  

 
7.    Övriga frågor 

Styrelsen har sedan tidigare beslutat att utse Mats Komstedt till årets Rookie, eftersom 
Rank 5 ställdes in i Halmstad, så delas Årets Rookie och Rankingpriserna ut på Rank 1 
eller 2, 2019. 
1 pris för Rankingseglingarna glasen, har tagit slut, där utdelas 2 st. därför har dom 
tagit slut. Ulf ska kolla pris för inköp av nya, 
 
  Vid protokollet:                                                       Justeringsman: 
  Ulf Bengtsson             Sven Asklund 

   


