
Protokoll från styrelsemöte i Svenska 2.4mR Förbundet

Tid: 07-02-26
Telefonmote kl 20. i0

Närvarande: Bertil Grandinson, Carl Ossiansson, Lennart Sjölen, Pelle Schönning och Häkan Kellner.
Pekka Seitola hade meddelat forhinder.

1. Dagordning
Bertils utskickade dagordning godtogs med tillägg l\ Övriga frågor a) Kostnad for mässan, b)
Mätkurs. c) Medlemsavgift. d) Information om fiIm..

2. Föregåendeprotokoll
Protokollen 2007-0I-15 och2007-02-20 gicks igenom och lades till handlingama. De kvarstaende
frägorna i punkt 12 behandlas pä övriga punkter.

3. Seglingsprogram200T
Sanktioner saknas for Gävle, Saltis och NM. Dessa lär ha sökts och då kommer sall<tionema inom
snar framtid.
NM saknas på vär hemsida. Pekka ombeds sköta detta.
Svenska seglingsprogrammat bör även finnas på intemationell furbundets hemsida. Bertil
kontaktar Antero.

4. Seglingsprogram200S
Frågan sköts till nåsta möte

5. Regattamanualen
Manualen gicks igenom. Håkan justerar och bifogar protokollet.

6. Förbundsbåtarna - kontrakt och segel
Bertil slutför kontrakten. Malmö vill ta över Halmstadsbåten. Halmstad och Malmö är överens.
Styrelsen samtyckte. Lennart jobbar vidare med kapellfrågan och har en lösning.

7. Vinterträff
Bertil meddelade att tråffen planeras tlll2ll3 i Skota Hem-stugan. Pelle Westlund år vidtalad att
prata om Ostindienfararen. Pelle och Håkan kan inte då. Bertil undersöker om det gär all flytta en

vecka och meddelar. Bertil stöder på om BC vandringsprisema.

8. Aktuellt från Int förbundet
VM i Malmö: Håkan har fått fråga från Franklin om Malmö kan ta VM. Frågan har forts vidare
dit. Sedan Franklin publicerat detta meddelande i Newsletter har det blivit opposition bland vissa
seglare (Finland bl a). Vi foreslär att MSS skickar ansökningshandlingar i alla fall till ICA. Håkan
meddelar MSS.

Royalty stämpel i seglen: Det är ute på omröstning bland medlemskinderna om inforande av
stårnpelavgift 15 euro for nya segel. Frågan behandlas enligt nedan.

Plaque nununer på skroven och hojd avgift: Samtidigt är det ute pä omröstning om skrov och däck

skall ft)rses med oforstörbara plätnumner. Samtidigt vill rnan höja kostnaden för platen dår en viss
del tillfaller ICA. Budget och motiv finns beskrivet i röstningsbrevet. Då detta brev inte var
tillgängligt vid mötet beslots att Håkan forsöker f.i fram det och skicka till Bertil och Lennart,
som konfererar den 27'.e och fattar beslut, som meddelas Pekka så att han kan rösta. Mote var
enigt om att plåtnumret bör sitta på skrov och dåck, men att ytterligare avgifter bör undvikas.
Mötets åsikt var att höjd plåtavgift kan godtas men ingen segelavgift. Carl reserverade sig beståmt
rnot segelavgift.

9. 2.4Nytt



En hel del bidrag har kommit och år på väg. Bertil jagar.

10. Rapporter
a. 2.4:apä Allt for Sjön. En monter med Anders Kjellbergs båt komrner att finnas med
anledning av R-regelns 100 årsjubileum. Kostar oss inget.
b. KSSS-möte 413. Bankappseglingskommitten har kallat klasser som seglar i Saltis och
Djnrslrolrn. Bertil går och Stellan komrner att vara dar.

11. Nästa möte
Nästa möte2007-04-02

12. Övriga frågor
a. Anders gör broschyrer som kan läggas ut på mässan om han fär några hundra for

tryckkostnaden. Bevilj ades.

b. Jan Nordin vill gå på mätkurs. Håkan kontaktar honom for klargörande.
c. Medlemsavgiften skall infordras. Lennart vill skicka på e-post. Beviljades. Dessutom kan det

stå en blärkare i 2.4-Nvtt.
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d. Lennart beråttade att Anders Andersson glort en film frän septemberregattan i
den lrar tagits snuttar till en reklamfilm orn 2.4'.an, som flottiljen initierat.

13. Kvarstående frågor från tidigare möten

l) Pekka kontaktar J Laine for va.ndrhgsp_LljggfalE 06-10-16: 8e)

2) Håkanordnarin4v!*pll4_ruse.rg_C-_ 06-10-16: 8e).

3) Bertil slutfor tontra[iän 06-10-16: 4
4) Lennart ordnar kapell

14. Avslutande
Bertil avslutade motet och tackade for uppmärksamheten.

Vid protokollet Justeras

Håkan Kellner Bertil Grandinson


