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Protokoll från styrelsemöte i Svenska 2.4mR Förbundet
Tid: 08-07-09
Telefonrnöte 20 00 - 21-30

Närvarande: Bertil Grandinson. Gustaf Johnson. Häkan Kellner- Pelle Schönr-ring, Carl Ossiansson och
Pekka Seitola.

1. Dagordning
Berlils utskickade dagordning godtogs med tillägg punkt 5. och 6.

2. Föregående protokoll
Protokoll 2008-04-08 gicks igenom. godkändes och lades till handlingama.
Följande kvarstäende frägor sorn inte tas upp under sårskild punkt noterades:
Regatlamanr-ral låggs in pä hemsidan Pekka
Arsmötesprotokoll läggs in pä hemsrdan Pekka
Hantering av batregistret: Pehka och Håkan gör detta i höst.

3. Seglingsprogrammet 2009
SM. Beslöts uppdra at RSS i Falun att ordna i augusti. Håkan är kontakt
Träningsläger + ranking. Beslöts fråga A,mal i första hand (Calle) och Nynåshamn i andra (Pelle).
Övriga rankingseglingar: Beslöts att ha fasta klubbar Gåvle, Stockholm och Göteborg. Beslöts
fråga KSSS om Värregattan eller Pelle Geddas Cup. Gustaf är kontakt. Beslöts fråga GKSS om
Okloberpokalen. Calle är kontakt. Pekka kollar med GSS om segling i juni eller september.

4. Förbundsbåtarnas framtid
Bertil har fragat via c-post om rlagon är intresserad av att utnvttja batama. Hasse Malmsten och
Magnus Timerdal har intresse. De far sinsemellan göra upp om båtar och tider. Som nrotprestatrolr
ska de se till att bätama år funlctionsdugliga och fråscha till Höstsol.

5. Konsekvens av inställt EMG
P g a svagt intresse fran seglama dvs för fa anr-nälda r alla klasser har evenemanget stäilts in.
a) Bertil och Pekka har ordnat röstning pä nätet om ersåttningssegling i Sundsvall 8-9/9. Dalarö 3-
4/8. Längedrag 24-2518 eller inget ails Beslut tas vid telefonn.röte 2008-07 -17 kl 20 00.
b) Ilastning av container infur VM bör flvttas fran Helsingborg. Bertil kollar med speditören om
lämplig plats i Södertäljetrakten.

6. Val av funktionärer vid AGM
Följande ska r,älias. Vice president2 är.2st medlenllar i EC I år. sekreterare I är" Teknisk
kommitte 2 är. kassör I ar. rvebbmaster I är. Sista dag att anmälatili sekreteraren är l8 aLrg. Vi
himrer cfter SM. Föreslog omval av Peter Wilson som vice. Jan Sjögren bör tillfragas om harr

ståller upp for omval. Bo Hedensjo bör fbresläs till ornval. Pekka gär igenom vilka i TC som ska
välias.

7. Övriga frågor
Diskuterades om mätning av deplacement ska kunna göras på SM. Beslöts att baljan bör tas till
Saltis for mätning Calle undersöker bland göteborgama verr sorl-r kan ta den

8. Nästa möte
Nästa möte 2008-07-Il kl20.00 teleforunöte.

9. Avslutande
Bertil avslutade mötet och tackade för uppn-rärksamheten.
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