
Protokoll från styrelsemöte i Svenska 2.4mR Förbundet

Tid: 08-01-10

Telefonmote kl 20.00

Närvarande: Bertil Grandinson, Carl Ossiansson, Gustaf Johnson, Håkan Kellner och Pekka Seitola

1. Dagordning
Bertils utskickade dagordning godtogs.

2. Föregående protokoll
Protokoll 2007-I l-19 gicks igenom. godkåndes och lades tillhandlingarna
Följande kvarstaende fragor uoterades:

- Regattamanual läggs in pä hemsidan Pekka
Ärsmötesprotokoll läggs in på hemsidan Pekka
Andrad text om matbrev ges av Håkan och läggs in på hemsidan Pekka
2.4 shop pa her-nsidan kollas Bertil
Fragan om hur batregistret hanteras undcrsöks Håkan

3. Seslinssorosram met 2008
U5-4t5 Träningsläger

+ Rank I
Strängnäs Bertil Sanktion sökt. Bertil och Stellan äker dtt I 12

och stårnmer av. Christer tar dit en förb-bät.
S-vall tillfrågas om den andra. Emil hjälper
till med att skaffa trånare.

24-2515 Rank 2 Gavle Pekka Sanktion ej sök1. Seglingar tillsann-nns med

606. Samma staflfaft-yg men skilda ioopar.
Pekka ser till att sankion söks.

1-8t6 Rank 3 Marrestad Calle Calle undersöker datum, dä det star 6-l i

sanklionsansökan. Vi ser helst 7-8.
Förbundsbätama bör tas med.

t4-1718 SM. Rank 4 Saltsiöbaden Bertil Sanktion klar
3 l/8-
3t9

EMG. Rank 5 Malmö Håkan Tiden ej klar Malmö aterkommer med

besked. Håkan hrålper Jörsen N med NoR
20-21t9 Höstsol.

natchracins
Marstrand Bertil/Calle

Jan S
Kolrx.ndnterer se nedan

i9lt0-
26110

VM Las Palmas Inget NoR fims ännu. Pekka ringer Ernst
Torp och oåtalar detta

6-',7il2 Frostbite Marstrand Calle Sanlction sökt

Program. bätar, segel deltagare. sponsring mm mäste diskLrteras. Följande noterades.

Deltagare. Det antogs an32 deltagare är maximum. Av dessa bör nägra var inbjudna friin
andra klasser.

Segel: Båtama bör ha likvärdiga segel parvis. Stellan kontaktas för synpunkter.
Batar 6 bätar + I reserv bör finnas. Skota Hem tillfrågas om utlåning. (Kostnad?)Fimrs

andra bätar i Göteborgstrakten'/
Sponsnng: Det år önskvärt att fa sponsorpengar fur att täcka kostnaderna.

Når seglingsprogrammet är klarl (EMG-tiden spikad) skickar Bertil det till Antero för rnläggning
pä Int Förb hemsida.

4. Transport till Kanarieöarna
lnget nytt fanns att rapportera. Pekka tar fiarr.^ kostnader till nåsta rnöte Det beslöts att
hemtransporlen bör skc till Göteborg. Pelle och Bertil kollar var stålh-ringama finns



5. Informationsmaterial om 2.4 mR - folder eller plansch
Protokollspunkt 4 c) fran 2007-l l-19 ei löst. Bertil flillfoljer. Calle håller pä att ta fran.r material
att ge till Mariestad samt att såtta upp i Goteborg. Calle skickar kopia till Bertil.

6. Medlemsträff
Beslöts att ha tråffen i samband med båtrnässan. Bertil undersöker tid och plats.

7. Rapport från skattmästaren
Gustaf har flitt rnaterial av Lennart. men har inte satt sig in i allt ånnu. Beslöts att medlemsavgiften
ska infordras ganska snart- Gustaf. E-post-adresslista skickas till Gustaf. Bertil.

8. SSF valnämnd
Inget forslag har inl<ommit, varför inget forslag kommer att skickas frän vart förbund.

. 9. Nästa möte
Nästa möte sker som teleforunöte 2008-02-21 ld 20.00..

10. Övriga frågor
One Design utredningen Hakan informerade kort om läget. Tre möten har hallits och de

gmndläggande fomtsättmngarna har stållts upp. Inga svara hinder tycks finnas ämu. ODRC
kommer inte att lär-nna ut nägra detaljer innan arbetet är genomfört.

11. Avslutande
Berlil avslutade mötet och tackade fur uppmårksamheten.

Vid protokollet

Håkan Kelhrer
Sekreterare

Justeras

Bertil Grandinson
Ordförande


