
Protokoll från styrelsemöte i Svenska 2.4mR Förbundet

Tid: 08-06-09
Teleforunöte 20.00 - 21-30

Närvarande: Berrrl Grandinson. Gustaf Johnson- Håkan Kellner och Pekka Seitola.

1. Dagordning
Bertils utskickade dagordning godtogs.

2. Föregående protokoll
Protokoll 2008-04-08 gicks igenon-r. godkåndes och lades till handlingama.
Följande kvarstaende fragor sorn inte tas upp under sårskild punkt notcrades:
Regattamanual läggs in pä hemsidan Pekka
Ärsmötesprotokoll låggs in pä hemsidan Pekka
Hantering av batregistret: Pekka och Håkan gör detta i höst.

3. Seglingsprogrammet 2009
VM. Planeras i Florida i november. da Newport trte fiitt sporlsorer. ICA vill ha svar fran
medlemslåndema. Beslöts att Svenge säger.ja till detta. Pekka meddelar iCA
SM. Planeras efter detta dvs när sorn helst under sommaren. Falun har meddelat att de kan ordna.
Nyköping/Oxelösund och Halmstad har inte svarat. Nyköping rneddelar om 3 veckor.
Ranking. Fragan om övriga orler för rankingseglingarna hänsköts till senare möten.

4. Årsmötet
Verksaml-retsberåttelsen samt resultat- och balansråkningen är klara Håkan skriver kalleisen och
skickar till Bertil. som skickar ut den rned e-post till medlemmama. Pekka lägger in handlir-rgarna

pä webben. Bertil har kontaktat valberedningen.

5. Förbundsbåtarnas framtid
Bäda batama firurs r Mariestad. Båtarna år i behov arr översyn. Fä klubbar år intresserade av att
läna batarna. Stlrrslr.r-r beslöt att ta upp frägan på årsmötet om att sälja den ena eller bågge batama
Efter Höstsol. dä de komr-ner att anvårdas

6. Skriftväxling med SSF.
Bertil redogordc for skriftväxlingen med SSF.

7. SSF:s brev till Finska SF
Bertil redogjorde for SSF:s brev n-red anledning av att Charger Composites sått att utflirda
mätbrev.

8. Jonas Palms "krönikor"
Diskuterade eventuellt agerande frän styrelsen. Beslöts att tiga il4ål det.

9. Seglingsprogrammet 2008- erfarenheter
Diskuterades arets upplägg bra - eller däligt? Råcker det med 4 rankingseglingar'/ Fragan tas Lrpp

pa arsmötet.

10. Nästa möte
Nästa möte 2008-07-09 kl 20.00 telefonmöte.

11. Övriga frågor
inga

12. Avslutande
Bertrl avslutade mötet och tackade for uppmärksamheten.
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