
Protokoll från styrelsemöte i Svenska 2.4mR Förbundet

Tid: 07-1 1-19

Telefonmöte kl 20.I5

Nån'arande: Bertil Grandinson. Carl Ossiansson, Pelle Schönning. Gr-rstaf Johnson, Hakan Kellncr och
Pekka Seitola.

1. Dagordning
Betils r-rtskickadc dagordning godtogs.

2. Föregående protokoll
Protokoll 2007- t0-15 gicks igenom. godkändes och lades till handlingarna.

3. Ordförande, sekreterare och justerare
Bertil Grandinson r"rtsags trll ordforandc och Häkan Kellner tr1l sekreterarc for mötet och Carl

Ossiansson till -jr"rsterare att jämte ordtcjranden justera protokollet.

4. Seglingsprogrammet 2008
a) VM: Inget nrtt besked om trdpunklen har kommit
b) Rankingseglingan'ra:
l-4 maj Trån. lågcr + Rank I Lerkil Carl kan tänka sig att dessa f-örläggs trll Strängnäs-

2'l-2-i naj

som r,'isat intresse att ordna r bör1an av maj Gustaf lvssnar med andra klasser om
vattnens lärrplighet och meddelar Bertil Bertil kontaktar Strängnäs tbr
furhandling om att även ställa reslrrser till forfogande till träningslägret. Beslr-rt

fbttas on placering kan tas per e-post.
Rankrng 2. Mariestad. Gävle vill arrangera både 606-regatta och 2.4mR-regatta
san-ura helg. Mariestad kan fli svart att flr,tta datnm till 7-816. Beslöts att GSS
maste garantera att vi tär skilda banor och seglingsledning inuan vi gar rncd pa
samarrangemang och ber MSS blta helg. Pekka n-rcddclar st1'relscn sa snart som
no;ligt.

7-8 juni Ranking 3. Gävle. Pekka GSS har lår-nnat klartecken Kan t'lrttas se ovarl
l4-17 aLrgr"rsti SM Ranking 4. Saltsiöbaden, Bertil Klart.
29 aug - 7 sept EM Ranking 5 Malmö Håkan kontaktar Malmö.
Slr-rtet arr scpt Matchracing- Marstrand. Calle GI(SS har lämnat klartecken Calle. Bertil och

Janne Sjögren löser det praktiska.
c) Infbmrationsskrift: Folder eller anslag om 2 4.an att ha ihannar med 2..l.or är

önskriärt. Bertil kollar pa nåtet och ncd Andcrs l(.icllbcrg om undcrlag for text.
För bilder se punkt 7.

d) Ostersrurd har uftrvckt önskemal om att ordna 2.4-regatta. Sundsvallboma har
ombetts att ta kontald Någon rankingsegling är knappast troligt forrän de fätt en

stark flottilj.

5. Transport till Kanarieöarna
Pekka meddelade att transporten tar ca l5 dagar. och att bätar gar rått ofta - rninst I gang/l'ecka.
Planerar vi lastnrngen med 2 l'eckors marginal bör rri vara säkra. Infbm-ratron trll seglama bör ga rit
i vär fbr intresseanmälan. Senare mäste deltagama binda sig vid en plats, sä att antal conteinrar
och deras storlek kan bestämmas. Kostnaden är ca 50 000:-- per contarner ToR. Peldia koliar
detta.

6. Regattarnanualen ,
Regattarrranualcu. som skrckats ut rned kallelsen godkåndes Dcn bör läggas in pC hcmsidan. i tttu-'f ,'
Pekka och Bertil ordnar dctta

7. Bildbank
Calle n-reddeiade att vi har rättighet att lågga Danmarks och Göteborgs bildcr i banl<en



8. Web-platsen
Ranhngli,rtan. Den är uppdaterad. Kopplingen till slutresultatet bör forbättras , . 4
Förbttncletar.\möte.Pekkabeiröverunderlag-senasteochäldreprotokoll.Bertil/Håkanskrckar -'t'on't
Förbunclet mcitbrev.Texten r-rppdateras. Håkan skickar forslag. I(oppling till SSF görs Q' *a"ap t

Ny medlen. Arsavgiften rättas till.
Kontakto o,r,i'. Gustaf skall lässas till och Lennart strvkas. Bilder nå Gustaf och Bertil skall
kompletteras
2.{-shopen. Bertil kollar med Bellan och Anders Kjellberg om den är aktuell.
Lokola aktivite/cr. Länkar läggs in även till N-yköping
,Siegling.sprogrctn 2008. Detta bör kunna låggas in om en vecka dä vi har mer besked om Strangnås
* Gävle - Mariestad.
ImmaBjörndahl Gratulationer till och hyllning av Imma som fi,ller 70 är i november skall läggas Kb.,1..,/
in pä hemsidan. Pekka gör det med l1älp av ulf Arvidsson. Kbr^* z
Batregi.s'trer. Håkan undersöker hur vi kan hälla det rippdaterat

9. Kassörsposten
Gustaf Jollrson utsägs till kassör- och han tar över kassörssvsslan tiän och med 2007-11-19.
Beslöts att Ber1il Grandinson och Gustaf Johnson enligt årsmötesbeslut 2001-06-f5 punkt tl<'ge {<,f

0e'oi a2:

10. SSF valnämnd
Brev oln namnförslag till SSF.s styrelsc har kommit. Bertil skrckar ut det trll str,'relsen och Pekka
lägger in en blår-rkare om det pä her-nsidar-r och att medlel-nmama kan länna forslag trll nagon i

styrelsen. Förslag skall låmnas till SSF senast l5.janr-rari. Fragantas Llpp vrdnästamöte

11. Nästa möte
Nästa rnöte sker som teleforulöte 2008-01-10 kl 20.00..

12. Övriga frågor
Odd Lindqvist bör biudas in trll varmötet för att berätta om 2.4:ans tillkomst.

13. Avslutande
Berlrl avslutade rnötet och tackade for uppmärksamheten

Vid protokollel Justeras J r-rsteras

Häkan l(ellner Berlil Grandinson Carl Ossiansson
Sekreterare Ordförande Justerare
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