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Deltagare: Sven Asklund, Klas Andersson, Claes Bengtzon, Gunilla Larsson, Östen Pettersson och 
Ulf Bengtsson. 
 
1.   Sven öppnade mötet och det beslöts att arbeta efter utsänd dagordning. 
 
2.   Regel 31 alt. C2:14, vidröra märke. 
      Det har inkommit förslag från Bertil Grandinsson att KRS 31 ersätts med App C2:14. 
      Bakgrund: Vid ett domarseminarium i Göteborg fick Bertil ett förslag om ändring av regeln   
      märkesberöring (KRS 31) för 2.4-klassen. Det var av  Charlotte Greppe. Charlotte är  
      internationell domare och medverkade i juryn vid fjolårets VM i Gävle. 
      Det är ofta svårt för tvåfyraseglare att ha koll på vad som händer den aktre delen av bom 
      och segel, vid rundningen.  
      Appendix C (regler för matchracing) C2.14 Inne håller  en ändring av KRS 31 som skulle 
      kunna tillämpas även för oss tvåfyraseglare. 
      Sven uppdaterar Regattamanualen med att vi vill att C 2:14 tillämpas. 
 
3.  Kappseglingsprogram 2020 inkl. Nordiskt mästerskap. 
    21-24/5 Träningsläger och Rank. 1illsammans med norrmännen i Tönsberg, ansvarig Sven. 
 
    13-14/6 Rank 2 Gävle, ansvarig Claes. 
 
    7-9/8 SM o Rank 3 Ljungskile, ansvarig Ulf. 
 
    22-23/8 Rank. 4 någonstans i Vättern, Vadstena, Gränna eller Jönköping, ansvarig Klas. 
 
    7-8/9 alt. 14-15/9 Stockholm, Viggan eller Rastaholm, ansvarig Sven. 
 
    Kappseglingsprogrammet är ett förslag som, styrelsen jobbar på. 
 
4.  Riktlinjer för hemsida. 
    Sven har gjort ett förslag och stämt av med Henrik. Klas la till att det är en viktig del att    
    anmälningar till regattor finns med. Betalda annonser får ligga inne 1 år och köp och sälj 
    annonser inte ligger inne för länge. 
    Förslaget ska gå ut på¨remiss till medlemmarna. (se bilaga) 
 
5.  Gröningen. 
     Gröningen står i Viggan nu och där finns inga speciella planer för den. 
 
6.  Priser glas. 
     De stora glasen till Rankingpriser är slut, Ulf ska kolla vad det kostar att skaffa nya. 
     Stora glasen har delats ut 2 st varje år, ett är till pararankingvinnaren.  
 
7.  Stärka klassen 
     Styrelsen har inte fler förslag hur vi ska stärka klassen. Kommentar från Klas, det bästa är om  
     medlemmarna värvar en kompis, många av våra nya medlemmar har kommit på det sättet. 
 
8.  Christers begravning. 
     2.4 förbundet sätter in  250:- till SOS barnbyar och 250:- till Operation Smile, som var ett  
     önskemål istället för blommor. 
 
9.  Nästa möte. 
     Nästa möte hålls i Kristinehamn. 
 
10. Övriga frågor. 



 

      Inga övriga frågor. 
                                                                                                                                                  Sid 2 
 
11.  Mötet avslutas. 
 
       Vid protokollet:                                                                      Justeringsman: 
         
       Ulf Bengtsson                         Sven Asklund 
 
 


