
Protokoll från styrelsemöte i Svenska 2.4mR Förbundet

Tid: 06-1 1-06

Telefonmöte kl 20.10

Närvarande: Bertil Grandinson, Pekka Seitola, Carl Ossiansson, Pelle Schönning, Lennart Sjölen och
Håkan Kellner..

1. Dagordning
Bertils utskickade dagordning godtogs.

2. Föregåendeprotokoll
Protokoll 2006-10-16 gicks igenom. De kvarstående frågorna listas sist i protokollet.

3. Seglingsprogram 2001
Seglingsprogrammet gicks igenom med åndringar enlig tabellen och understående kommentarer.

Följande program diskuterades :

17-2015 Träningslåger + ranking i Hjuvik 1) Carl Rank I
3-416 KSSS Yärregrtta 2) Bertil Rank 2

15-1716 SM i Ämil Carl Rank 3 Klart
Ca3ll7 - 218 Förregatta i Malmö 3) Håkan/Carl NM
418 - 918 VM i Danrnark VM
l-219 Ranking i Gävle Pekka Rank 4 Klart
6-7110 Okloberpokalen i Langedrag Carl Rank 5 Klart
l) Carl meddelade att förutsättnurgarna i Hiuvik inte är bra med hiinsyn till bryggor

kran och seghngsvatten, varför annan ort måste väljs. Han har kontaktat Kullavik,
som har skapliga vatten, r-nen knappast någon organisation. Han även talat med
Magnus Timerdal om Växjö. Det senare kan vara ett bra alt. Carl undersöker
vidare.

2) Bertil har kontaktat KSSS. som lovar att ordna bra seglingar, men att Värregattan
gär 26-27 maj. Det blir tått pä Ranking 1. Bertil kollar med KSSS om inte regattan
for oss kan köras 3-4 juni. då vi blir ensamma på fiärden. Bertil har talat med Kalle
Wessberg om BC, som kan accepteras i Saltis. Bertil har haft kontakt med Emma på

Skota Hem, som sagt att flera handikappade kommer att delta till sommaren i några
rankingseglingar.

3) Håkan har kontaktat Jörgen Nilsson och mailat honom fömtsättningarna for NM i
Malmö. Jörgen som år nyopererad for By-Pass återkommer så fort han kan mht
hälsan.

Carl framforde att 2008 år program borde skisseras sä fort nåsta ärs är klart. Bra synpunkt som

skall beakas kommande möten.

4. Förbundsbåtarna - kontrakt och segel
Bertil forlänger anbudstiden för segelinköp. Frågan tas upp på senare moten.

Beslöts att Lennart forsöker hitta ett begagnat kapell att köpa till båten i Sundsvall.
Kontrakten är suart i haml. Bertil

5. Aktuellt från flottiljerna
I Viggbyholm trånar man frr fullt fortfarande.
Göteborg har avslutat Västkuppen. Carl lämnar resultat till Pekka som lägger in på hemsidan.

Ny hernbyggd Stradivari standard har byggts av Mats Enblom i Uppsala. Med tiden kan vi kanske

lägga seglingar där.
Jan Björn i Gävle kommer att segla SWE 268 till sommaren.

Nyköping har en blogg som Lasse Lindkvist har lagt upp med bilder på sin ombyggnad mm. Carl
och Pekka ser till afi en länk skapas på hemsidan.

I Sundsvall har man packat ihop, men till sommaren kan det dyka upp en starbåtsseglare i vår
klass.



6. Aktuellt från Int förbundet
Ner,vs Letter har kommit. Pekka lägger in på hemsidan.
EC har haft möte l9ll0. Frågan om direktdömning pä banan skall inforas i RMM togs upp. Det
blev avslag pga a) domarna kal inte se allt sä det blir ordttvist b) man kan tro att man är grön om
domaren inte viftar c) domaren ligger i vågen. Mötet ansäg inte skålen vara vägande och vill att
frägan tas upp igen. Pekka.
ODC kommitten har haft möte. Per Lindell blev ledare fur arbetet.
Nya regelåndringar behandlas på ISAF-mötet i Helsingfors. Rikard Bjurströr-n bevakar.

7. Nästa möte
Nästa möte 2006- I l-27 kl 20 "10 . Telefon 08-5000 5000 kod 24 20 29 . Bertil kallar med e-post.

8. Ovriga frågor

över 100 bätar. och Laser kommer att ha SM med över 100 bätar också. Frågan är on-r vi inte
skall ordna EM for 2.4mR'/ Håkan frägar Thomas Franklin om reglema för detta. Är
Kanarieöarna Afrika eller Europa'/ Håkan frägar Jörgen om det år mojligt med EM.

t) Håkan kollar LYS-talet 06-10-16. 8a)

2) Pekka lägger in artikel från Carl pä hemsidan 06-10-16: 8c)
3) Bertil och Pelle sonderar for vintertråff
4) Pekka kontaklar J Laine fur vandringsprisema.BC 06-I0-16: 8e)

5) Håkan ordnar individuella priser BC 06-10-16: 8e).

6) Håkan kontaktar Lennart Heselius för nya glas 06-10-16: 8f)
7) Bertil forlånger anbudstiden for segelinköp 06-10-16: 4 i'/t<{
8) Bertil slutfor kontrakten 06-10-16: 4

10. Avslutande
Bertil avslutade mötet

Vid protokollet Justeras

Håkan Kellner Bertil Grandinson


