
Protokoll från styrelsemöte i Svenska 2.4mR Förbundet

Tid: 07-06-05

Tclefonmöte kl 20.00

Nänarande: Bertil Graldinson. Carl Ossiansson, Lennafi SjölÖn, Pelle SchÖming och Pekka Seitola

Stellan Berlin adjungerades till mötet vid behandling av pkt 6 och l

1. Dagordning
Bcrlils Lrtskickadc dagordning godtogs

2. Föregående protokoll
Protokoll 2001-04-24 gicks igenom, godkåndes ocl-r lades till handlingama.

3. Rapporter
Bertil rippofterade att fl1tlägeskontroll nu genomföfis av ca 48 batar i Goteborg. Kullavik.

Sundsval1och Saltsjöbaden. Ay dessa är det 3-4 st-vckcn sou rrisat sig ha for litet deplacement och

som därför naste bi,ggas om. Mojlighet till flr,tlägcstest kommer att finnas åven i Ämal

Unclerströks vikten av att VM-deltagare även från andra låuder har giltigt rnåtbrev baserat pa

gelomförd koltroll av fl1,1läget. Pekka ätog sig att efter avståmning med Håkan ta upp fragan

med VM-arrattgöreu.

4. Årsmötet
Bertil rneddelade att kallelse till årsmötet med verksarnhetsberättelse sänts ut till medlenu-rama

via e-post. Resultat- och balansräkning skickas nt son komplettering. Bertil gör förslag till
verksamhetsplan och Lennart tar frar-n forslag till budget att presentera fbr ärsmötet.

5. Förbundsbåtarna
Ett åskaude om bidrag med 1500 kr per ar hade inkommit fran Chrlster Frennert. Mahnö, f-ör

löpa1de underhäll och iryra av uppstållningsplats för furbundsbäten därstädes.

Stvrelsen beslutade ansla 1500 kronor till Christer Frennefi fur att under 2007 nTarkladsfora

2.4mR-segling i Malmö.

Bcrlrl medclelade att han godkånt att forbundsbaten i Malmö kunde utlanas till välmeriterad

seglare for deltagandc i NM i Malmö.

6. Entypsfrågan
Efter e1 lllgre-disklssron beslutade styrelsen att i princip stödta USA.s motion i entl'psfragan.

Motionen myrular ut i ett forslag att en kommitte tillsätts av det internationella förbundets ärsmöte

(AGM) lred uppdrag att r-rtarbeta en ent-vpsregel baserad på Norlin Mk III. Det kan vara aktuellt

att från svensk sida föreslå vissa förtydliganden och kompletteringar i der-r amerikanska motionen.

Därenot saklas anledning for Sverige att avlata egen motion i änmet. Det framhölls att det år en

stt'rka för processen om USA och sverige är överens om httr fragan fortsättningsvis skall drivas.

Bertil ombesörjer att dcn amerikanska rnotionen distnbr-reras tiil medlemr-narna inför arsmötet t

A1a1 mecluppmaning att överväga vilka åndringar och tillågg son-r Sverige bor fÖresla t

motionen. Pekka och Stellan kontrollerar vad konstitutionen säger om uär ett sadant

ändringsforslag bor föreligga och hur det bÖr processas'

7. Nomineringar till Internationella Förbundet
Stvrelson enades om att fian svensl< sida preliminärt göra foljande notnineringar till poster i det

intcrnationel la forbLurdet :

president: Bo Hedelsiö (Bertil undersöker att Bossc är beredd att kandidera)



Sekreterare: Jan Sjögren
l(assör: Pekka Seitola (forutsatt att Bosse är beredd att kandidera som ordf-Örande)

Ledamöter i erekutivkommittdn. Stcllan Berlin och fukard Blurström

Ordtbrande i teknlska komr-nitten. Häkan Kellner

Ledarröter i tekniska kommitten. Pelle Lindell och Hasse Malmsten

pekka kontrollerar n1ed konstitutionen och ned AGM-protokoll vilka poster sour är aktueila att

besätta vid AGM i l(olding och vilka mandattider son gäller. St1,1s1t.n uppdrog åt Bertil och

Pekka att utforma och skicka in det slutltga förslaget till nomrneringar

8. Aktuella förslag till regeländringar
Bertil redogorde farien motion med förslag till vissa ändringar iklassregeln som han i samrad

med Häkan skickat in till det internationella forbundet infor AGM i Kolding. Motionen har

granskats och tillstyrkts av intemationella förburdets tekniska kommittd.

Pekka fbrtsåtter att stöta pä GSS om att söka sanktion för Gävlcseglingen.

10. SeglingsProgram 2008

eertrt öOoglårde tor sin kontakt med Nynåshamr angående SM 2008. N-vnäshamn har redan

åtagit sig ott urrong.ra SM för IF-båtar och för Neptunkryssare i bÖrian av augusti 2008.

Erre'tuellt skulle 2.4mR kuma ifrågakomna sonr en 1'fterligare SM-klass ttnder samma tid mcn pa

egen bana. Ett alnat altcrnatir, är I(SSS och Baggensfiårde-n som pätagligt stårk sin kandidatr-rr

med den l),ckade ralkurgsegling sonl genon-rtbrts i helgen. Är,en här är en tidsmässig placering i

augusti att foredra ured tanke pa att rrindforhäliandena da är betvdligt mera stabila än under

varen/försonrmaren. Det skulle passa bra även rned tanke pa ett VM gar f-örst i oktober

Bertil forlsätter med kontaktema med Nynäshamn och med KSSS.

Pekka undcrsöker i komn-rande heig oni Uppsala är ett molltgt rltemativ

Tidigare diskgterade altemativ med Daiarö och Lidingö har trllsvidare lagts ät sidan

11. Nästa möte
Nästa möte hålls i anslutning till en middag efter årsmötet i Amål fredag I5 juni.

12. Ovriga frågor
Stl.relsen berriljade dispens fran kravct pa att ha ett av SSF Lrtfärdat mätbrev under

ra'kingseglingar 2007. För SM är det cndast Svenska Seglarforbundet som kan bevilja drspens

Pelle underråttar Jerrl' Olsson om vad sor-n gäller'

13. Avslutande
Bertil avslutade mötet och tackade fur uppmårksamheten

Vid protokollet Justeras

Berlil Grandinson Pekka Seitola


