
Protokoll från styrelsemöte i Svenska 2.4mR Förbundet

Tid:07-10-15
Telefonmöte kl 20. l5

Nårvarande: Bertil Grandinson, Carl Ossiansson, Pelle Schönning, Håkan Kellner och Pekka Seitola.

1. Dagordning
Befiils r:tskickade dagordning godtogs.

2. Föregående protokoll
Protokoll 2007-09-17 gicks rgenom, godkåndes och lades till handlingama. Håkan kontaktar Kjell
Marthinsen betråffande LYS-tal.

3. Summering av årets rankingseglingar
a) Er.farenheter. Artal deltagarc har varit dn,gt 50. vilket motsr erar ett genotrsnitt under

tioarsperioden. Tävlir-rgarna har fungerat bra. Publiciteten kan förbåttras. Jfr pr-urkt 5

b) llestLltot har iagts in pä hemsidan sä fort de konllit till Pekka. Resultat ska åven skickas till
Regatta.nu. Ame lågger in referat också. Jfr punkt 5.

c) Beslöts att utnätlna Gustaf Johnsson till arats rookie.

d) Pris'dutdelning efter rankingserien Eordes inte i Göteborg. Beslöts att göra detta vid
vintermötet.

4. Seglingsprogrammet 2008
a) Principdiskussion om antal rankir"rgregattor. Arsmötet 2005 beslöt att det ska vara 5 inkir"rsive

SM. Beslöts hälla fast vid det.

b) Rapporl frän tagna kontakter:
1-4 maj Trän. låger + Rank I Lerkil Carl Nåstan klart, Calle meddelar Bertil när

det är definitrr't sa att han kan be Emrl ordna trätlare.
24-25 nq Ranking 2 MariestadCarl MSS år tnvcket iutresserat. de ska kolla

med korununen om det är OK for hamnens del och ge dcfinitirt beskcd till Calle.

Alternativ plats år Strängnås som tänker starta en 2.4.a klass. Bertil har

kontakerna. och ev kan en lokal segling ordnas där med deltagande frän
Stockholn.

7-8.juni Ranking 3 Gåvle Pekka GSS har ltulnat klartecken.

l4-17 augr-rstr SM Ranking 4 Saltis Bertil KSSS har i dagama låmnat klartecken.

Förslag onr att arrangörcn örsöker styra fritidsbåtstrafiken vid sidan om banan

framf-ördes och samtyckles. Berlils förslag orll max l0 delseglingar pa SM

tillstyrkles.
29 autg- 7 sept EM Ranking 5 Malmö Håkan Ingen kontakt tagen ännu da tidpunkten

for VM och lastning for transport dit ämu inte bestämts.

Slutet av sept Matchracing Marstr Calle GKSS våntar att vi gör en fomell
framställan. sedan år det klafi. Skota Her-n kan mot ersättning lana ut batar. Vi
trallsporterar. 6 batar planeras. son ska vara jåmbördiga2 och 2. Beslöts att Calle

gör fian-rställan. men sedan ska nagon annan ta örrer kontakterna.

Oktober VM Kanarieöama Pekka ringer Jan Sjogren och tipsar
honom om att ringa Jan-Erik eller Ernst Torp som bor dår och ber dern ge besked

om tidpunkten.
Underhandsbesked av on1 resultat av tagna kontakler lämnas till styrelsen per n-rail.

5. Rankingseglingar- kontaktansvariges uppgifter
Bcrtrl har gJort en mall för dctta. Den godtogs med ändring att resultat inte skickas till alla

medlemmar utan till Webbmastern. I bilaga till protokollet finns en råttad version.

Hakan har justcrat rnanualen for regattaarrangörer enligt beslut vid arsmötet. Denla skickas ut

r-ned kallelsen till nästa möte for diskussion. Bertil.



6. Bildbank
Beslöts att ordna en bildbanl< med bra bilder att ta till når aktuella bilder inte finns fiamtagna.

Bilder firurs att håmta bl a från Göteborgsflottiljens hemsida samt frän VM i Finland och

Danmark. Calle r,rndersöker råttrgheten att anvånda dessa. Fragan tas Lrpp pa nåsta möte.

'7. Kassörsposten
Gustaf Johnsson kan eventuellt ta över kassörssvsslan. Han lämnar besked innan nästa möte.

8. Transport av båtar till VM 2008
lnga konkreta besked tims. Tidtabeller för akluell trd fimrs inte Transpoften tar I - I Il2 vecka.

Till det komrer omlastningstider. vilka år osäkra. Pekka r,urdersöker med Göran Löhn-ran-

skeppsmäklare" onl kontakuppgifter. Bertil kan jobba vidare..

9. Nästa möte
Nästa möte sker som telefonmöte 2007-11-19 kl 20.15..

10. Övriga frågor
Inga.

11. Avslutande
Bertrl avslr,rtade mötet och tackade for uppmärksanrheten

Vid protokollet J usteras

Hakan Kellner Bertil Grandrnsor-r


