
Protokoll från styrelsemöte i Svenska 2.4mR Förbundet

Tid:06-09-11
Telefonmöte kl20.00

Närvarande: Bertil Grandinson, Pekka Seitola, Lennart Sjö16n, Pelle Schönning och Håkan Kellner"

1. Dagordning
Bertils ,ltski"kade dagordning godtogs med tillägg Föregående protokoll och Mail till ordf.

2. Föregående protokoll
Protokoll 2006-06-12 gicks igenom. Enda kvarstående frägavar nya segel till förbundet båtar. Den

tas upp under punkt 7.

3. tr'ördelning av ansvarsområden inom styrelsen
Bertil Leder arbetet. Skriver i Segling och andra publikationer. Handhar kontrakt avseende

förbundsbåtarna. Kontakter med SSF. Kallar till styrelsemöten.

Lennart Sköter kassan. Bevakar medlemsregistret. Handhar inventarieforteckningen.

Pekka Sköter den tekniska hantenngen av webbsidan. Sköter rankinglistan. I mån av tid
skaffar soonsorer.
Handhar tekniska frågor och regelfrågor. Sköter båtregistret, Skriver ut mätbrev.

Skriver protokoll från styrelse- och årsmöten. Har hand om prissamlingen.

Har hand om vågarna och kalibrerar dem vid behov och lånar ut till dem som

behöver. Handhar handikappfrägor.
Kontaktman mot västkustseglarna. Handhar se glingarna på västkusten.

4. Erfarenheter från seglingsprogrammet 2006

Seglingama i Halmstad och Sundsvallvar lyckade - bra arrangemang både på havet och i land.

Seglingarna i Saltsjöbaden var ingen höjdare. Flera klasser på samma bana gjorde att banändring

inte var möjlig, varfrir endast tre av sex seglingar genomfördes. Bellan ordnade dock trevlig

regattamiddag.
SM i Marstrand var heller inte till belätenhet. 4ll2 timmes aktiv segling pätre dagar var klent.

Korla banor och endast möjlighet att segla halva dagen då en annan klass skulle segla den andra.

Dyr och tråkig regattamiddag.

5. Seglingsprogram 2006Ekonomi
Följ ande program skissades

Håkan

Pelle

Carl
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Träningsläger * ranking i Halmstad
Ranking i Stockholmstrakten BC?
SM i Ämål
VM i Danmark
Ranking i Sundsvall
Oktoberpokalen i Långedrag

Carl Rank 1

Bertil Rank 2

Carl Rank 3 Klaft
VM

Lennart Rank 4
Carl Rank 5

Respektive ansvarig tar kontakter och undersöker möjligheterna till regattan.

Emil ordnar tränare tillHalmstad.

Den kontaktansvarige skall :

r Inleda kontakt för att förhandla fram ett affangemang.
. Gå igenom alla önskemål från förbundet
. Kolla av att det blir som utlovat
. Se till att resultatlistor skickas till Pekka eller Anders
r Se till att fyran skriver en artikel till webben och tidningen

6. Webbplatsen
Pekka sköter det tekniska med att lägga in materialet på webben och Anders Kjellberg Sköter

innehållet. Visst klagomål har kommit om att sidan inte sköts tillräckligt bra. Detta beror delvis på

att resultat inte inkommit i tid. Pekkatar pä sig att uppdatera rankinglistan. Förra året fick



förbundet in en del sponsorpengar. Mötet uthyckte sin uppskattning till pekka. I år finns bara en
sponsor hittills, men Pekka lovade fdrsöka jaga några fler.

7. tr'örbundsbätarna
Bertil går igenom kontrakten och uppdaterar dem. Tiden sätts till 1/10-06 - 1/5 -0g, med möjlighet
attbryta kontraktet om angelägnare placering av båten finns. Bertil går igenom båtarnas status
med flottiljrepresentanten. Bertil skriver en annons till webben om att förbundet vil1 köpa segel till
bätarna- fock och stor. Max tre är gamla till lägsta pris.

8. ICA AGM 2006
Pekka och Håkan gjorde ett kort referat om det viktigaste som skedde. Uppgiftema finns att läsa
på webben' Pekka kvarstår som Sveriges kontaktman till vi anmäl", unnul Bo Hedensjö är kassör.
Stellan Berlin är EC-ledamot. Håkan är ordf i TC. Per Lindell är invald i en kommittd som ska
utreda OD-frågan där även Stellan sitter. Lrgen rapporl har kommit hittills om något påbö{'at
arbete. VM 2008 kommer kanske att gäpäKanarieöama i månadsskiftet februari/mårs..

9. Nästa möte
Nästa möte 2006-10-16 kl 20.00. Telefon 08-5000 5000 kod 24 20 29. Bertil kallar med e-post.

10. Övriga frågor
a) Fråga till Bertil om LYS -tal för 2.4:an. Det 1är vara0,92. Håkan undersöker riktisheten med

SSF.
b) Bild på 2.4 somköpts till har skickats till Bertil med fråga om konstruktion. Håkan meddelade

att han skick fråga till Hasse.
c) Patrik Reidevall Bengtsfors har frägatom bly till

svara då konstruktionen är osäker.
båt som han köpt. Håkan har inte kunnat

c) Baltic Cup sista seglingen går i Gävle. Pekka ombads förbereda resultatberäkningen, så
prisutdelningen kan ske i Gävle.

11. Avslutande
Bertil avslutade mötet..

Vid protokollet Justeras

Håkan Kellner Bertil Grandinson


