
Protokoll från styrelsemöte i svenska 2.4mR Förbundet

Tid: 07-09-04

Telefonmöte kl 20.15

Nårvarande. Bertil Grandinson. Carl Ossiansson, Lennart Siölen, Håkan Kellner och Pekka Seitola.

1. Dagordning
Bertils utskickade dagordning godtogs.

2. Föregående Protokoll
protokoll 2001-06-05 gicks igenom, godkåndes och lades till handlingama.

3. Rapporter
Lennaft berättade att DM hållits i Surdsvall soln vanns av Jarute Nordin. Gratulationer frar-nf-ördes.

Carl bcrättade att Okoberpokalen i Längedrag ocksä blir göteborgamas DM- som da blir öppet'

4. Årsmötet
Uppföljning ar Fragor fratt arsntötet:

ui tr4unuot.l skalijusteras för att få med upplägget i Saltsiöbaden. Beslöts att både det

traditionella sättet ned bestänlt antal segling och det nya med maximalt antal under en viss tid

skall tas tned t manltalen sa att forbundet kan välja s)/stem vid ar''tal med klubbama Är'e'n SM-

seglingamas långd skall regleras genom manualeu. sä att det inte blir som i Marstrand. Håkan gör

ett forsta utkast
b) Lcnnar-f har avbojt omval sorn kassör- men han kvarstår tills ny person hittats. Lennart lovade

att höra nred seglama i Sundsvall om någon ståller upp. Övriga r styrelsen forsöker ocksä hitta

någon pä stn ort.

5. Internationella Förbundet ICA
a) Rapport tiån AGM. Pekka sammanfattade kort vad sont hänt. Bl a bler'Jan Sjögren r"ald till

sckrcterare. Dapl,bley omvaldtill president. och Bossetill kassör. Per Lindell blev invald iTC'

b) Logot-_vpe'r. Jar Sjögren har frägat om lCA far anvånda vär logo. Mötet besiÖt att det gär bra

efter att Bertil hört med Ulf Arvidsson, som var med och tog fram den. Bertil tar fiarn viika

'illkor 
som skall gälla for detta till nåsta möte, varefter tillständet kan skickas till Janne

6. SeglingsProgrammet 2008

Diskuterade, prolru-*et med hänsyn till att VM går på l(anarieöarna i oktober och EM i MalmÖ

nägon gang meilaln 29 augusti och T septen-rber. KSSS har ann-rält intresse att ordna SM pa

Baggen Beslöts att i princip arbeta efter Bertils utskickade utkast till prograrn:

l_imaj Träningsläger + Ranking I Våstkusten carl
24-25 naj Ranking 2 Änål Carl

6-8 luni Ranking 3 Gävle Pekka

l4-i7 augusti SM Ranking 4 Saltsjobaden Bertil

29 aug- 1 september EM Ranking 5 Mah-nö Håkaniile+'i'ii

SM kan altematir,-t ligga en helg senare 2l-34 augusti. Platserna för rankrng 2 och 3 kan skiftas om

dct passar bättre. geit-it kontaktar I(SSS sä att de kan ta beslut l2 septer-[ber. EM kan ligga under

tre dagar r spanlet Zglg -i lg. Vi kan trohgen styra det. Jörgen Nilsson har meddelat att alla kan

delta i EM trots att det år European Master Games. det blir bara tr,å resultatlistor.

7. TransPort av båtar till VM 2008

Det år redap tid un Uoriu planera båttransporlema till Kanadeöama. Det är viktigt att kn1'ta upp de

som önskar vara med ochdela på container med handpenning pä kostnaden l'!r;'! itiil't tliii'a' r;i'i

i.ori1l:]qlrli1Q!Ei]-i}-lI;l{Iat].å!1t?_5å'4!.larl.tir.tu.g]...:')llx1'l.!ii:rlJ.l{il.1!-+i].l]].il4
Pekka undersokei vitt<a moltigheter som finns, så att frågan kan tas upp vid senare möte'



8. Nästa möte
Nästa möte sker som telefomlöte 2007-09-17 Id 20.15 da seglingsprogramxet skall avhandlas.

9. Övriga frågor
Inga.

10. Avslutande
Berlil avslutade mötet och tackade for uppmårksamheten

Vid protokollel Justeras

Hakan Kellner Bertil Grandinson


