Telefonmöte Svenska 2.4mR förbundet 21-04-13
Deltagare: Pekka Seitola, Gunilla Larsson, Bertil Grandinson, Klas Andersson, Östen
Petersson och Ulf Bengtsson.
1.

Mötets öppnande
Ordförande Pekka Seitola öppnade mötet.

2.

Val av justerare och sekreterare till mötet
Gunilla Larsson blev vald till justerare och Ulf Bengtsson till sekreterare.

3.

Förgående mötets protokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

4.

Ekonomi
Kassören Bertil Grandinson redogjorde för läget, det finns 68.000 kr på konto, 23 medlemmar har till
dags dato betalt medlemsavgift. Bertil har ringt upp en del av dom som inte betalt och räknar med att vi
ska få in några medlemsavgifter till.
Det är för dålig ökning av antalet medlemmar.

5.

Pandemin
a) Vad gäller ? Det är totalt tävlingsförbud.
b) Hur ställer sig medlemmarna ?
Styrelsen har inte hört något från medlemmarna.
Någon fråga, hur går det med träningslägret i Norge. Det finns inga beslut ännu.
Vi Svenskar har karantän om vi ska in i Norge.
c) Inofficiella möten/träningar, kan vi lägga någon annan träning ?
Träning är tillåten, med de försiktighetsåtgärder som finns, enligt folkhälsomyndigheten.
Det blir inga nya beslut av folhälsomyndigheten förrän 3 maj och därefter, kan vi kanske få
en föraning hur det blir. Seglarförbundet går ut med rekommendationen att vi inte ska vara
för snabba med avlysa seglingar.
Styrelsen har gått på linjen, att vi får se vad som händer den 3/5, vad folkhälsomyndigheten
kommer med för rekommendation.
Ulf ska be Henrik sätt in på hemsidan vad styrelsen tycker.

6.

Hur ligger vi till med 2021 år seglingar.
SM/NM blir i Gävle och Pekka är ansvarig, det mesta är klart.
Karlsborg är klart, där har Ulf hjälpt till att skaffa seglingsledare och domare,
ansvarig i Karlsborg har kontakt med dessa.
Övriga rankingar i Sverige är ok.

7.

Övriga frågor
Pekka och Bertil informerade att Bertil hade blivit utsatt för försök till bedrägeri från
förbundets konto. Någon hade sänt ett mail som såg ut att komma från Pekka, att Bertil
skulle göra en utbetalning från förbundets konto. Som tur var genomskådade Bertil försöket
och polisanmälde det hela.

8.

Nästa möte
Nästa möte 4/5 kl. 19.00

9.

Avslut av mötet.
Ordförande avslutade mötet.
Vid protokollet:

Justerare:

…..........................................
Ulf Bengtsson

….................................................
Gunilla Larsson

