
Protokoll från styrelsemöte i Svenska 2.4mR Förbundet

Tid: 08-04-08

Telefonmöte kl 20 00

Närv'arande. Bertil Grandinson. Carl Ossiansson. Gustaf Johnson, Häkan Kellner. Pekka Seitola och
Pelle Schönning.

1. Dagordning
Bertils utskickade dagordning godtogs. Pa Ovriga fragor anmäldes "dispens for deltagande" och
"batregistret"

2. Föregåendeprotokoll
Protokoll 2008-01-10 gicks igenorn- godkåndes och lades till handlingarna.
Följande kvarstaende frägor som inte tas upp under särskild punkl noterades:
Regattamanual läggs in pa hemsidan Pekka
Arsmötesprotokoll låggs in pä hemsidan Pekka
Ändrad text om måtbrev ges av Håkan ocl-r läggs in pa hen-rsidan Pekka
2.4 shop pä henisidan kollas Bertil

3. Seglingsprogrammet 2008
Segiingsprogrammet diskuterades. För rankingseglingar och övriga regattor se protokoll 0B-03-03.

Strcingnci.s'.

23 respektive 24 dr anmålda till träning och ranking. Biörn Alm och Fredrik Edin blir tränare.
Mätning i balja sker 1/4 och214. Stellan W tar r-ned baljan. Pelle har vägen kalibrerad och klar. C.a
l0 batar behöver måtas. Bertil infonnerar berörda batågare om tider och om medhlålp vid
nråtningen. Ann Ekengren och Michael Zeeck blir dornare med direktdömning. Ole Eide och
Trl,ggve kon'mer fran Norge.
Gcivle.
Allt verkar vara klar1.
Marie.vtctd'.
Allt verkar vara klafi.
SM.
KSSS har lorrat ordna br,,,ggor sä att alla far plats. 2 kranar konurer att finnas tillgängliga for
s1ösättning.
EMG"
NoR är ni klar. Beslut tas l0/4 och sedan läggs den ut pa hemsidan. Bertil forsöker propagera for
seglingarna utomlands
Höstsol.
Deltagama maximeras till lfJ En del kända seglare frän andra klasser sar-nt tidigare vårldsmåstare i

2.4-klassen btuds in särskilt. Sedan sker uttagning enligt rankingen" c.a l0 st. Sponsorer söks for
att fä frarn segel bl a I0 st Tolvor och en del 6:or kommer ocksä att delta där. De 2.4-seglare som

blir utslagna forsta dagen kan vara med på nägon tolva den andra.
LA4.

NoR ar ännu inte klar! Jan Sjögren har jagat Danny utan resultat.

4. Praktiska frågor kring VM
Transportkostnadcn kan ändras da shippingbolaget inte fastställer priset furrån i början av iuli.
14 st har am-rält sig och betalat. Ytterligare 2 har anmält sig men inte betalat. Sedan år det fullt
(I6). Peter Sundelin har tipsat om billigt boende och att arrangörema kanske kan sponsra

trausporten.

5. Seglingsprogrammet 2009
VM;
VM gar i Nervporl 2619 - 3/10 (Inklusive förregatta)



SM:
Med hänsyn till transporten till VM bör SM ligga i juni eller tidigt i augusti. Bertil hade skickat ut .

forteckning över SM-platser 1991-2008. Beslöts att undersöka Falun (Håkan).

Nyköping/Oxelösund (Pelle) och Halmstad (Calle).
Ranking:
Ämål bor konrma i åtanke. Frågan tas Llpp på nästa möte.

6. Rapport från skattmästaren
Gustaf har fätt nägra fler medlemsavgifter. Han påminner de sorn saknas med e-post.

Medlernsavgift till Intemationella för bundet har betalts för 76 medlemmar. Detta ger 4 röster.

7" Seglardagen 5-6 april
Bertil foreträdde förbundet. Han rapporterade från rnötet bl a att ny styrelse valdes efter en del

turnult och att Skärgärdskryssarna firar 100 år med regatta pä Baggen veckan innan vårt SM.

8. Israel vill hyra båt
Bertil har fått en forfrågan frän Israel om att en Scud-seglare vill träna i Sverige pä 2.4. Pelle.

Calle och Pekka har 2 bätar. Pelle tror att israelen är så handikappad att han måste ha Peterbom,

vilket gör att endast Pelles båt kan passa., men Pelle vill hellre sålja båten. Gussa kan tillfrägas da

han har en passande bät.

9. Nästa möte
Nästa möte sker i Stränenäs 2008-05-02. Tid bestäms där.

10. Övriga frågor
a) Dispens for deltagande
Jerry Olsson fick sin bät underkänd forra året. Deplacementet år för litet. Han vet inte hur han kan

atgärda det, men vrll gärna segla i är ocksä. Beslöts att han får dispens att delta i alla
rankingsegiingar i är. (Ansökan om dispens för SM måste sökas hos SSF). I Strängnäs gör vi en

fornl'ad kontroll av baten for att se vad man kan göra ar den.

b) Batregrstret.
Beslöts att Häkan och Pekka undersöker om man kan ha registret på hen-rsidan så att alla kan ga in

och rätta sina uppgifter. och att vissa i styrelsen kan råtta alla poster.

11. Avslutande
Bertil avslutade mötet och tackade för uppmärksamheten

Vid protokollet

Häkan Kellner
Sekreterare

Justeras

Bertil Grandinson
Ordfurande


