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Protokoll från styrelsemöte i Svenska 2.4mR Förbundet
Tid: 07-09-17

Telefomlöte kl 20 t5

Närvarande: Bertil Grandinson, Carl Ossiansson. Lennart Siolen och Håkan Kelller.

l. Dagordning
Berlils r"rtskickade dagordning godtogs.

2. Föregåendeprotokoll
Protokoll 2007-09-17 gicks igenom. godkändes och lades tili handlinsama.

'^ 3. Seglingsprogrammet 2008 - rapport från tagna hontakter

l-4 maj Traningsläger + Ranking I VästkLrsten Carl
Callc rapporlerade att han kontaldat SS Kaparcn i l(ungsbacka om att ordna träning och rankilg i
Gottskår. De har inte svarat definitir,t. men är intresserade. Kan b1i l0-ll mai ev.. mon clä bar:
rankins

24-25 na.j Ranking 2 Ämal Carl
Calle l-rar kontalctat Amal De har segliugar för CD66 den helgcn- och clet gär inte att scgla pa
salr1llla bana. l4-15/-5 passar dem båttre. Beslöts att silda pa det sä länge

6-8.1uni Ranking 3 Gävle pekka
Pekka riar inte närvarande, men har rapporterat att GSS är tillfragat- nen inte s\,aret. Mht Anral
kan det bli aktuellt att ha Gävle en vecka tidigare.

14- l7 augLrsti SM Ranking 4 salts.yöbaden Bertil
Berlil rappofierade att KSSS:s rnöte l2l9 blev skjutct Lll20l9. De är fbrttärande intresseradc. msn
tidpLrnkten kan kolnma att äudras.

29 aug - 7 september EM Ranking 5 Malmö Håkan
Placcringcn av EM beror pä tidpunkten för VM ml-rt transpofier. Pekka har börjat sondera- och
fumit att den kan ta ca 5 veckor Stellan har sagt att han kontaklar Int forbundet om VM. Benil
kollar med Jan Sjögren. som är sekreterare dår. Enligt Stellan har inte EC tagit besiut om EM- sa
det kan tänkas att det utgår och det bara bhr European Masters Games.

Pa gmnd av ovanstaende kan inga tider f'ör programnet fastlåggas Resp. kontaktman.jobbar
rrrdare ocl-r meddelar rria e-post resr-rltatet.

Matchracing i l\tlarstrand eller Salts.jöbaden är tänkt att orclnas r s|-rtet ay september- dä batarna är
pa väg tiil VM Calle irar pratat med GI(SS. De är mycket intresserade att anorclna defta för oss r

san-rband med Höstsol. matchracing för l2:or. Calle vill slippa att hålla i dct ocksa. sa han fbrsöker
hitta nagon i Göteborg att ta örrer ans\ aret.

4. Nästa möte
Nåsta mötc sker som telefomröte 2007-10-15 kl 20.15

5. Övriga frågor
Lemart föreslog att ett LYS-tal tas fram officiellt for 2.4:an. Det l<an gc lite pLrblicitet fbr klassel.
Bcslöts att göra sa och att Häkan hiälper till.

6. Avslutande
Ber1i1 arrslutade mötet och tackade for r-rppmärksamheten
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