
Protokotl från styrelsemöte i Svenska 2.4mR Förbundet

Tid: 08-03-03

Telefonmöte kl 20.00

Närvarande. Berfil Grandinson. Carl Ossiansson. Gustaf Johnson. Hakan I(ellner och Pclle Schöming

1. Dagordning
Bertrls utskickade dagordning godtogs.

2. Föregående protokoll
Protokoll 2008-01-10 gicks igenom. godkändes och lades till handlingarna.

Följande kvarstaende fragor som inte tas r-rpp under särskild puni<t noterades.

Rcgattamanr-ral läggs in pa hemsidan Pekka

Arsr-nötesprotokoll låggs in pa hemsidan Pekka

Andrad text onlmåtbrev ges av Håkan och låggs in på hemsidan Pekka

2.4 shop pä hemsidan kollas Bertil
Fragan orn hur batregistrct hanteras undersöks Håkan

3. Seglingsprogrammet 2008

Seglingsprogrammet diskuterades. Betråffande rankingseglingarna se foregäendc protokoll,

Häkan neddelade on EMG att tiden nu är klar till 31/8 - 3/9. Håkan har gett synpunkler pä NoR.

som konller att läggas rtt pa irlrr--cmq2008.com.

Höstsol Calle. Jan Sjögren och Bertil jobbar med detallerna. Telefonr-nöte med GKSS 4/3.

övriga seghngar: Kieler Woche ska läggas till. da den nu år öppen. Halls 25-2916.

VM-inbludan är åuru inte klar!

Baltic Cgp: beslöts att räkna Finska och Nordiska mästerskapen solr är sanuna regatta i Finland

och SM i Saltsjöbaden i Sverige.

4. Transport till Kanarieöarna
Pekka har latt oflbrt fran Hågcrstrands 40- container hc dvs crtra hög kostar 24.850 i r"ardcra

rrktnrngen till Hclsrngborg resp Götcborg. Med kända kostnader för moms- packmatenal-

försåkring blir dct 73.000:--. Med lokala kostnader cannd mm blir det ca 80.000:--. Beräknrngar

visar att ma1 kan fa in 8 bätar per plan. Jan Nordin ska h1ålpa till med att fa till ett

stuvningsscheilra so1rr gör att nian får in 2 plan. Dvs l6 båtar per container. Bertil lägger in pa

hemsidan uppgifter om detta. Anmälan ska göras så fort som mojligt och helst innan 28/3

Tammerfors26-2714

ÄlesundAtlantic International3 | l5-116

25-2711

Las Palmas19-26110

Marstrand. FBYCFrostbite6-7112



Platsema delas ut enligt principen först till kvarn. Vi anmälan ska en deposition göras på 2.000'.--

Bertils utkast till information till medlemmarna godtogs.

5. Förbundets priser
Priser för ranking har hämtats från Magnus Lidholm. Bertil har dom och gravering är klar Pelle

lovar att ha hand om prisema. En förteckning ska upprättas som Pelle ska ha. UtÖver SM-prisema

är det Oktoberpokalen som vi har. Dessutom de 2 vandringspriserna till Baltic Cup.

6. Medlemsträff 11 mars
l5 är anmälda hittills. Pekka har ordna översättning av finska VM-fihnen.

7. Rapport från skattmästaren
Gustaf har fått rnedlemsavgifter från 36 seglare + 2 stödjande. Gustaf har ordnat

medlemsregistret. Beslöts att han skickar ut den till styrelsen.

8. Seglardagen 5-6 april
Beslöts att Bertil foreträder förbundet.

9. Mätning i Strängnäs l-2 maj
Bertil har skickat ut en forfrågan om intresse att mäta båtar i balja i Strängnäs. 13 svar hittills. Det

är alltså skäl att anordna detta. Göteborgarna undersöker hur de kan transportera upp deras balja.

Calle kollar om Pelle Lindell kan vara r-ned. Pelle ser till att vågen firurs på plats kalibrerad och

klar.

10. Nästa möte
Nästa möte sker som telefonmöte 2008-04-08 kl 20.00..

11. Övriga frågor
Insa

12. Avslutande
Bertil avslutade mötet och tackade för uppmärksanrheten

Vid protokollet

Häkan Kellner
Sekreterare

Justeras

Bertil Grandrnson
Ordforande


