
Protokoll från styrelsemöte i Svenska 2.4mR Förbundet

Tid: 07-04-02

Telefonmote kl 20.10

Närvarande: Bertil Grandinson, Carl Ossiansson, Lennart Sjolen, Pekka Seitola och Håkan Kelhier.

1. Dagordning
Bertils utskickade dagordning godtogs.

2. Föregåendeprotokoll
Protokoll 2007 -02-26 gicks igenom och lades till handlingarna.

3. Seglingsprogram 2007
a. Datum för Gävle är spikat trll22-23 september.

b. Sanktion för NM saknas, rnen regatlan finns pä SSF:s hemsida. Håkan bevakar.

c. Uppgifterna om NM felaktiga pävär hemsida. Pekka justerar. Inbjudan borde skickas till
övriga världen. Håkan ber Jörgen skicka inbjudan till Pekka. Pekka skickar till alla

medlemsländerna.

4. Seglingsprogram200S
a. KSSS har intresse av att anordna SM. Baggensfiården och Askrikefiården är altemativ fln.

Bertil sköter kontaktema tillsammans med Stellan.

b. Triilingslägren har varit uppskattade. Och bör fortsätta. Detta år bör de forlåggas till
ostkusten. Nyköping kan vara ett bra förslag. Kontakl tas med flottiljen där.

5. Förbundsbåtarna- kontrakt och segel

Det är nu klart att Malmö tar över båten från Halmstad. Före övertagandet skall bäten besiktigas.

Christer Frennert år Malmös representant och Janne Nilsson utsägs afr vara forbundets

rep resentant vid b esiktningen. Bertil slutfor kontraklen.

6. Svar beträffande utfärdandet av mätbrev för 2.4mR

Det år nu klart att SSF tar över utfiirdandet av måtbrev. Håkan har börjat forbereda översändandet

av material. SSF har begärt en genomgång beträffande fl1'tlägesprov mm. Bertil och Håkan

deltar. och dom pratar ihop sig fore motet per telefon. Bertil avtalar dag med SSF.

7. Seglardagen2OOT
Seglardagen är 2l-2214 i Båstad. Håkan eller någon annan styrelseledamot bör delta. Bertil och

Håkan överlägger.

8. Aktuellt från Int förbundet
a. Pekka redogjorde for genomforda omröstningar beträffande Pay Label för segel och

p|åtnummeravgift och anbringandet av platnumret. Omröstningen fur Pay Label har

underkänts och görs om vid AGM i Danmark. Vad som sker med plåtnunrmerfragau är ämtt

oklart.
b vM 2008 Kanarieöama är angelägna om att ha vM dår eftersom de fi'ller 100 är' Det verkar

vara en stor majoritet bland seglarna som önskar att VM hålls på Kanarieöarna. Dessutom

finns det i dagsläget inget alternativ, då Malmö inte skickat in någon ansökan enhgt Pekka.

Eftersom VM gätt ett flertal gänger i Norden under de senaste l0 åren (1998 Finland. 2001

Norge, 2004 Sverig e,2006 Finland, 2007 Danmark) är det lälpligt att det gar nägon

annanstans. Omröstning pä nätet kommer att ske inom kort. Beslöts att Sverige forordar

Kanarieöarna.
c. President och sekreterare i ICA skall våljas i sommar. Vi bör tänka ut liimpliga kandidater.

Kanske från Sverige! Finland ser gårna en svensk medverkan.

d. ODC-utredningen, One Design Class, ldr vara klar. Hur Sverige skall ställa sig i den frägan far

avgöras efter nästa styrelsernote, då frågan behandlas. Håkan har med Stefan Ryott och Gene



14. Avslutande
Bertil avslutade motet och tackade for uppmärksamheten.

Vid protokollet Justeras

Håkan Kellner

Hinkel gort en sammanställning av sina slmpunkter i ODC-ärendet i samband med IM-mötet i
England. Häkan bifogar kopia av denna med protokollet"

9. 2.4Nytt
En hel del bidrag har kommit och är på väg. Bertil jagar. Viggbyholm lämnar sitt bidrag 3/4.

Bertil skriver "rader friin ordföranden". Bertil och Håkan skriver en blånkare i måtbrevsfråean.

10. Rapporter
a. Bertil och Stellan deltog i KSSS:s möte. Inget speciellt att rapportera
b. Regelträff med Safirforbundet. 7-8 stycken 2.4-seglare var med bland totalt ca20.

Safirforbundet anhöll om att vi står for halva B-O Hults arvode 1000:-- dvs 500:--. Beslöts

att göra så.

c. Vårvinterträffen hölls i Skota Hems lokal i Saltsjöbaden. 16 deltagare. Bertil och Håkan
ledde informationen. Ingen pristagare i BC var näryarande, varfdr priserna delas ut i
Kullavik.

11. Nästa möte
Nästa möte 2007-04-27 kl20.00. Telefon 08-5000 5000 kod 24 20 29. Bertil kallar med e-lrost.

12. Övriga frågor
a. Lennart anmälde att Sundsvall fått bekymmer med regattor då Gävle åndrat datum. Lennart

forsöker ordna till det.

b. Sundsvallflottiljen har skaffat en ny hemsida. En länk til1 denna önskas pä vår hemsida. Pekka
ordnar.

c. Jan Nordin vill gå på mätkurs. Håkan kontaktar honom..

13. Kvarstående frågor från tidigare möten

l) Bertil slutfor kontrakten 06-10-16: 4
2) Lennart ordnar kapell

Bertil Grandinson


