
Protokoll från styrelsemöte i Svenska 2.4mR Förbundet

Tid: 08-05-02

Möte i Strängnäs 21.00 - 22-30

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

1. Dagordning
Bertils utskickade dagordning godtogs.

2. Föregåendeprotokoll
Protokoll2008-04-08 gicks igenom. godkändes och lades till handlingarna.
Följande kvarstående frågor som inte tas upp under särskild punkt noterades:
Regattamanual läggs in på hemsidan Pekka
Ärsrnötesprotokoll läggs in pä hernsidan Pekka
Propagerande for EMG samt undersökning hur anmålan sker, Bertil
I{ölista for transport till VM uppråttas, Bertil. (for formedling av ev platser i finsk, dansk el norsk)
Fönledling av bat till en israelisk seglare, Pelle
Hantering av båtregistret: Pekka och Håkan gör detta i höst.

3. Höstsol
Calle ocir Bertil infonlerade.
Deltagarna maximeras till 18. Sex kånda seglare frän andra klasser samt tidigare vårldsmåstare. I I
stycken. i 2.4-klassen bjuds in sårskilt. Sedan sker uttagning enligt rankir-rgen. Upplägget
tillkärurages till 2 4-seglarna fur att sporra till deltagande i rankingregattoma. Bertil och Calle.

4. Seglingsprogrammet2009
VM: Oklart var VM går, då Newport inte fatt spollsorer.
SM. Planeras som om det blir VM under hösten, dvs SM i juni eller tidig augusti. Falun har
meddelat att de kan ordna SM. N1,köping/Oxelösund tillfrågas av Pelle. Calle fragar Halmstad.
Ranking: Frägan om övriga orter for rankingseglingarna hänsköts till senare möten

5. PR för 2.4-segling
Pressreleaser i regatta.nu och skota.se bör skickas in. Beslöts att en kamera anskaffas for att ta
fräsiga bilder att skicka in till bloggar. Calle har gjort detta inför Striingnås.

6. Länkar på www.srve24rnetre"conr
Diskuterades frägan on-r att lägga in lånkar till företag som såljer batprodul,ler. Beslöts att endast
ha inlagt lånkar trll furetag speciellt inriktade pa 2.4mR-seglares behov (bätbyggare. tillbehör"
segelmakare. reparation" optirnering) samt fiirlehnjer. Alltså ingen forändring.

7. Förbundsbåtarnas förläggning
Båda bätama fimrs i Strängnäs. Beslöts att dorn får stanna kvar till 6 luni då de fraktas till
Mariestad. Bertil sköter transpoften. Beslöts att han far bensinpengar till detta. Efter Mariestad
beslutas or-n forlsättningen. Eventuellt ätergär en till Strängnäs, och den andra blir kvar r Mariestad
tills Magnus hämtar den. se nedan.

B. Magnus Timerdals förfr'ågan om att låna båt till en holländare.
Beslöts att Magnus kan låna ut en av förbundsbåtarna till en holländare som tänker vara med i
EMG. Förbundet är 3000 kronor for tåckande av omkostnader. Magnus far sköta transportema
sanlt fursäkring.

9. Rapport från skattmästaren
Gustaf var inte nårr,,arande. men han hade meddelat att inget nlrtt fanns att rapportera.



10. Förberedelser inför årsmötet
Håkan skriver verksamhetsberättelse och kallelse. Gustaf gör bokslut och balansriikning samt

budgetforslag. Bertil ordnar lokal. Bertil har kontaktat valberedningen. Denna bör snarast

meddelas att Gustaf har avsagt sig omval.

L1. Nästa möte
Nåsta möte sker i Mariestad 2008-06-06. Tid bestiims där.

12. Övriga frågor
Inga

13. Avslutande
Bertil avslutade mötet och tackade for uppmärksamheten.
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