
Protokoll från styrelsemöte i Svenska 2.4mR Förbundet
Tid: 06-06-12
Telefonmöte kI20.00

Närvarande: Ernil Axelson, Pelle Schönning, Carl Ossianssorl Anders Kjellberg och Håkan Kellner.
Dessutom deltog Jan Sjögren under punkt 2 och3 a) och 3 d)

1. Dagordning
Emils utskickade dagordning godtogs.

2. SM
a) MSS vill att förbundet gör seedningen för heatindelning. Beslöts att följa 2005 års
rankingresultat och placera ut utlänningarna fördelade på gruppema efter bästa tillgängliga
vetskap om vilka som är bäst. Jan gör seedningen och ko11ar med Emil och lämnar till MSS.

b) Alla ombeds ta med gott orn grova fendrar och mycket förtöjningslinor. Jan gick igenom
parkeringsreglerna.

c) uffe skall ta med vägen. Måste vara pä plats senast kl I8.00 på torsdagen.

d) Konstaterades att alla hittills anmälda kan klara sig utan ilyftningskran. Om någon mer
handikappad tillstöter får man lov att ta MSS kran vid strandverken.

3. Årsmöte
a) Valberedningen är klar med sitt förslag, och kandidater finns till alla poster.

b) Diskuterades årsmötets dagordning. Håkan skickar verksamhetsberättelsen till Emil, så kopierar
han den tillsammans med dagordning och ekonomisk redovisning. Håkan skickar punktlistan från
föra årets protokoll för redogörelse för årsmötet. Håkan går igenom repländringar gällande från
2006-03-01 samt föreslagna regeländringar till 2007 pämötet.

c) Svensk representant vid ICA AGM i Helsingfors skall väljas vid årsmötet. Styrelsens förslag är
Pekka, om han går med på det. Mötet börjar kl 12.00 eller 13.00 den29:e.

d) Entypsfrågan kommer att tas upp på ICA AGM där beslut skall tas i någon riktning. ICA:s
Newsletter beskriver frågeställningen översiktligt med en plus- och minus-lista. Denna kan
kompletteras efter förslag från enskilda seglare eller NCA. Jan föreslog spontant på minussidan
risken med att en entypsregel kommer att diskvalificera de flesta befintliga båtarna om inte regeln
görs så ihålig att den inte får avsedd effekt. Styrelsens förslag tu attuttala fciljande: Beslut vid
AGM bör tas att antingen lägga ned OD-frågan eller att tillsätta en grupp som utreder hur OD
klassen skall utformas dvs regelns utseende, hur byggare skall licensieras, vem som blir ägare till
konstruktionen, hur man ekonomiskt skall klara utvecklingskostnaderna, hur befintliga
båtbeståndet kan "grandfathras", om 2.4 klassen skall fungera paralle1lt med OD-klassen och hur,
tidsperspektivet för införandet mm. Sverige bör motsätta sig att man oförberett beslutar om en
konvertering till OD. Ärsmötet bör besluta om hur svenske NCA-representanten skall agera.
Entypsfrågan tas upp i slutet av mötet. Jan gör ett utdrag ur ICA:s Newsletter och kopierar upp så
att det kan delas ut vid mötet. Emil skickar underlaeet till Jan.

4. Övriga tiågor
a) De gröna båtama behöver fräschare segel. Bättre begagnade bör räcka. Emil kan sälja ett ställ
för 2000:--. Vid årsmötet kan andra seglare ges tillftille att avyttra ett ställ till lägre pris.

5. Emil avslutade mötet
Vid protokoilet

Håkan Kellner

Justeras

Emil Axelson


