
Protokoll från styrelsemöte i Svenska 2.4mR Förbundet

Tid: O7-O4-24

Telefonmöte kl 19.00

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

delvis.

1. Dagordning
Bertils utskickade dagordning godtogs.

2. Föregåendeprotokoll
Protokoll 2007-04-02 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

3. Rapporter
Bertil rapporterade från mötet med SSF beträffande utftirdandet av rnåtbrev. Alla m:itbrev som

2.4nR Förbundet utf;irdat sedan 1990-talets början är enligt SSF ogiltiga. För svenska bätar son-r

vill delta i SM och måsterskapsseglingar rned högre dignitet kråvs fr o m 2001 giltigt. d v s av SSF

utfiirdat- mätbrev. SSF komn-rer att göra detta utan kostnad for de båtar som har rnåtbrev sedan

tidigare. Förutsättning är attbätägaren också kan förete intyg om genomford test av flylåget. SSF

erbiuder i samråd med 2.4mR Förbundet tillfiille till flylägeskontroll i Kullavik, Saltsjöbaden,

Sundsvall och Ämål på tider enligt information som går ut med TvåfyraNltt, som är under

tryckning.

Konstaterades att Förbundet ej var representerat vid Seglardagen. Vare sig Bertil eller Häkan hade

haft möjlighet.

4. Seglingsprogram 2007
a. Inbjudan till träningslägret inkl

via mail. Pekka ombesöqer att
in på hemsidan.

b. KSSS har mailat inbjudan till 2

är kontaktperson i Finland.

c. NOR for SM rir klar och fims nu på SSÄV:s hemsida. Pekka ordnar länk frän vår

hemsida.

d. Pekka stoter på GSS om att söka sanktion for Gävleseglingen.

e. Pekka lägger ut inscannad förteckning över boendemöjligheter i Kolding på hemsidan

5. Seglingsprogram 2008
Utover KSSS ro* genom Stellan Berlin aviserat intresse, är även Dalarö, Lidingö och Nynäshamn

tänkbara platser for SM 2008 i Stockholmsområdet. Därutöver nämndes även Uppsala. Bertil . t *i.*,^r,"
sonderar uidur. med alternativen i Stockholms närhet. Pekka undersöker Uppsala. i ff ir:t e4

Pekka rneddelade att Int Förbundet nu beslutat att VM 2008 äger rurn på Kanarieöama i oklober'

Det innebär att EMG i Malmö kan få status som EM. Håkan påminner MSS om att ansökan

därom bör ske i god tid.

6. Aktuellt från internationella förbundet
Entypskommittdns rapport har lämnats. Rapporten har sänts ut till alla medlemsländema. Denna

har distribuerats till styrelsen i Svenska 2.4mR Förbundet.

Diskuterades hur styrelsen skall behandla ärendet och det kommande stållningstagandet vid AGM

i slutet av juli. Följande beslöts av styrelsen:

Alla medlemmar i förbundet skall delges

- imehället i rapporten genom att den läggs pä forbundets hemsida. Pekka.

- en uppmaning att läsa rapporten genom e-post till alla medlemmar

- en t<ört forklarande sammanfattning om de alternativa scenarierna I, 2a,2b och 3

- ett eventuellt extra scenario enligt Lennart uppfattning

rankingseglingen i Kullavik är klar. Den har distribuerats

inbj udan inkl arunälningsmoj lighet till tränings lågret låggs

.4 Pokalen till samtliga seglare, inkl Kalle Wessberg som



- en frågelista att besvara
Diskussioner bör hållas flottiljvis så att frågeställningarna belyses så bra som mojligt. Svar på
frågorna bör låimnas senast 5 juni, då eventuell motion till ICA måste lämnas för att skickas ut till
medlemsländerna senast 6 veckor fore AGM.
Vid årsmotet i Ämål tas frågan upp varvid det beslutas om Sveriges ställrring vid omröstningen på
AGM. Styrelsens formodan är att omröstningen kommer att ske mellan de 4 alternativen.
Bertil, Lennart och Håkan gavs uppgiften att dels utarbeta frågelistan och dels göra
sammanfattningen enligt oval, och Carl ges mojlighet att ge synpunkter.

7. Avgift till förbundet för seglare som inte har egen båt men deltar i SM och ranking
Skota Hem har frågat vad som gäller ftlr seglare som lånar deras båtar for deltagande i SM och
rankingseglingar. Det klaryjordes att ftjr deltagande i SM brukar vi kräva fullt medlemskap i
förbundet for deltagande. Rätten att göra det bör kontrolleras mot SSF. Bertil gör detta. För att
tillgodoräkna sig poäng i ranking krävs medlemskap vid den aktuella seglingen dvs samma regler
som for seglare med egen båt.

8. Nästa möte
Nästa rnote hålls som telefonmöte 2007 -06-05. kl 20.00.

9. Övriga frågor
Inga.

10. Avslutande
Bertil avslutade motet och tackade for uppmärksamheten

Vid protokollet Justeras

Håkan Kellner Bertil Grandinson


