
International 2.4mR Class Association Annual General Meeting, AGM 
Tid: 2006-07-29 klockan 10.00 – 15.15. 
 
Kort referat av vad som utspelade sig: 
 
Deltagare: NCA-ombud: Bruce Miller CAN, Peter Wilson USA, Pekka Seitola SWE, Harald 
Rolfsnes NOR, David Pascoe GBR, Elena Polo ITA, Thierry Schmitter NED, Danny McCoy 
AUS, Rikard Bjurström FIN, Niels Ulstrup DEN,Heiko Kroeger GER 
Övriga: Bo Hedensjö Kassör, Håkan Kellner TC-ordf, Thomas Franklin Sekr, Stellan Berlin 
EC- ledamot 
 
Presidenten Danny McCoy från CAN, men representerande AUS vid omröstning, öppnade 
mötet med att tacka Thomas Franklin för förtjänstfullt arbete under året. 
 
a) Röstlängden bestämdes, men sluten omröstning blev aldrig nödvändig 
 
b) Bestämdes en max tid för inlägg på 3 minuter. 
 
c) Godkändes protokoll från föregående års AGM samt årets EC-möten (executive 
Committee). 
 
d) Presidenten rapporterade från årets arbete: Bl a har ny  konstitution antagits. 
 
e) Kassörens rapport: Bosse föredrog rapporten se bil 1. 
 
f) Rapport från Chairman of TC. 
Håkan rapporterade dels från förra årets ISAF möte då regeländringarna för 2006 års regler 
antogs, dels från mätningar av Norlin mk III som gjordes i vintras och konsekvenserna av 
detta, samt dels om de regeländringsförslag som ligger hos ISAF för 2007 år regler. 
 
Beträffande reglerna om handpump beslöts att ändra dessa så att regel D.4.1(a)(1) kvarstår 
med ev ändring av ordet ”installed” och att regel C.9.1(a)(2) utgår. 
 
Beträffande vikten på Norlin mk III beslöts att TC gör anvisningar som läggs på hemsidan om 
hur mätningar skall genomföras med vattentanktest, och att alla båtar skall ha nya mätbrev till 
nästa år med rätt vikt. 
 
Beslöts att TC skall hantera frågan om de mätmän som angivit fel vikt i så många mätbrev. 
 
g) Nedlades stridsyxan mot USA:s NCA, som behandlades vid förra årets AGM. 
 
h) Omstrukturering av ICA enligt nya stadgarna. Presidenten, vise presidenten och 
sekreteraren ingår i EC, vilket gör att bara 2 medlemmar behöver väljas. 
Uppdatering av Race Management Manual. Det förslag som Franklin och Danny utarbetat bör 
ses över. 2 personer utsågs att göra detta. 
 
i) Förslag från medlemsländerna: Frankrike föreslår att: 
a) tillverkning av Norlin mk III skall vara öppen. Detta kan inte ICA göra något åt, eftersom 
det är bara Peter Norlin som kan bestämma. 
b) Om One Design Class ordnas skall denna vara utöver (eller inom) konstruktionsklassen. 



Se nedan om detta. 
USA föreslår att: En kommitté sammansätts, som utreder förutsättningarna för en entypsklass. 
Kommittén skall bestå av 5 personer och utredningen skall göras inom 6 mån. 
Beslöts att kommittén skall ledas av Peter Russell AUS. Medlemmar är Stellan Berlin, 
Thomas Franklin (sekr), Per Lindell och  Jim Linville USA 
 
j) Presentation av 2008 års VM arrangör. Ernst Torp NOR, föredrog Kanarieöarnas ansökan 
om att ordna VM 2008. Beslöts att ge VM till Real Club de Gran Canaria men i februari – 
mars 2008 och inte på hösten, som ansökan avsåg. 
 
k) val: 
Vise president Peter Wilson USA 
Sekreterare  Thomas Franklin USA 
Kassör  Bo Hedensjö SWE 
EC ledamöter Stellan Berlin SWE och Heiko Kroeger GER 
TC-ledamöter Håkan Kellner SWE, Rikard Bjurström FIN, Peter Russell AUS, 

Gene Hinkel USA 
Officers of Honor Ingmar Björndahl, Claes Hultling och Peter Norlin utsågs 
Revisor Thierry Schmitter  
Webmaster Antero Karjalainen 
 
l) Uppdrag för EC för nästa år: Inga speciella riktlinjer drogs upp 
 
m) Budget:  
Oförändrad medlemsavgift. EC gavs möjlighet att använda innestående medel att göra PR för 
klassen. Kostnader för TC att bevaka ISAF mötet i höst skall täckas. 
 
n) Avslutades mötet  


