
Protokoll från styrelsemöte i Svenska 2.4mR Förbundet

Extra styrelsemöte angående registerhållning av mätbrev

Tid: 07-02-20
Telefonmote kl 09.00

Närvarande: Bertil Grandinson. Carl Ossiansson- Pekka Seitola och Håkan Kellner.

1. Inledning
Bertil berättade att SSF rned odaterat brev som ankom i mänadsskiftet januari-febmari meddelat
att SSF tekniska kommitte övertar utfiirdande av måtbrev för 2.4mR-klassen. Bertil har haft
telefonkontakl med Kjell Marthinsen i frågan som meddelat att forbundet mäste svara till SSF:s
styrelse om vi vrll ha annan ordning.

2. Synpunkter från mötesdeltagarna
Pekka - vi kan vånta och se hur det flingerar for övriga klasser innan vi ansluter oss till SSF.
Carl - det år viktigt att det inte blir for kostsamt och omständligt att registrera nya bätägare. t_v

arulars kanske vi tappar dem. om de inte år inbitna kappseglare.
Häkan - det kan visa sig att SSF har båttre s-ystem for registerhållning än vad vi har idag. i sa fall
kan det vara fördelaktigt. För närvarande har Håkan inga tankar på att sluta men om ett par år kan
det bli aktuellt och då kan det vara sr'årt att hitta en ersättare inom forbundet.
Bertils synpunl'ter framgick av kallelsen.

3. Båtregistret
Nuvarande register innehaller en mångd batar som vi inte vet sä ml,cket om. Vi bör se till att det
finns ett register som irinehaller endast bätar med giltiga måtbrev. Till registret läggs länkar till
PDF-filer med inskannade måtbrev" Nuvarande register kan finnas kvar och fyllas på med batar
utan mätbrev, for att i en eventuell framtid fä med dem i systemet.

4. Beslut
Beslöts att Bertil skriver en inlaga till SSF om att vi vill behålla rdtten att utflirda matbrev och dela
ut nya nlrrllrrer samt hålla registret tills vi ser att SSF:s syster-n ftingerar bra och att SSF kan folja i
princip de mtiner som gåller for oss.

5. Uppgifter om Norlin III båtar
Håkan delade ut uppgrfter till deltagarna att ordna sä att han far kopior av måtbrev till båtar där
sadlna saknas i hans pänn.

6. Avslutande
Bertil avslutade mötet och tackade fur uoomärksamheten.
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