
Protokoll från styrelsemöte i Svenska 2.4mR Förbundet

Tid: 08-1 1-04

Telefonmöte 20.15 - 2l-30

Nårvarande: Bertil Grandinson. Christer Frenlert- Hakan l(ellner. Mats Millbourn och Pekka Scrtole

1, Dagordning
Beft ils utskickade dagordmng godtogs.

2. Föregående protokoll
Protokoll 2008-09-09 gicks igenom. godkändes och lades till handlingarna ncd följande tillägg
Under 2010 skall en rankingsegling forlåggas i södra Sverige.
Följande kvarstaende fragor som inte tas upp under sårskild punkl notcradcs.
Regattamanual läggs in pa hemsidan Pekka
Hantcring av bätregistret: Pekka och Håkan gör detta i höst.

3. Rapport från Las Palmas och AGM
Bertil beråttade om seglingama och arrangemangell.
Pckka redoglorde för de viktigaste besluten pa AGM:
Sorr n1' sekreterare valdes Anna Liisa Tuominen fiän Finland.
OD-regeln godtogs med nzigra detaljåndringar. Blvviktens begränsnrng blrr It{ I kg. deplaccrn,,:ntct

ska göras rned I eller 2 liters marginal. class ändras till divrsron ODRC ska utfomra
utvärderingskriterier for licensgivning. WC ger licenserna.
Svenska forslagen till regeländringar av 2.4mR-regeln godtogs med ändring sa att det son segs

om stolen ska göras lika som i OD-regeln
När protokollet fian AGM finns fiirdigt ska infonlation till dc sl,enska 2,415eglan1a ga ut $ ' t; r iri

4. Seglingsprogrammet 2009
Diskuterades seglingsp rogranmet

Daturn Regatte Plats Arrangör Ansv Anm
30t4-
U5

Träningsiäger Amal 2.4Förbund Mats/
Bertil

Tränare ei klarr. Se ucdau

2-3t5 Rank I Arnal SSAV Mats Slnktron sokt

2I-24t5 Atlantic CLro Alesr"rnd AlesLrnd SF Klart
30-3 l/6 Rank 2 Gär,le GSS Pekka Sanklion e.j sökt. Andrad trd

Pekha undersöker
möilisheten

t3-t4t6 Rank 3 Nynåshamn NSS Pelle Sanktron ei sölc Nastan l<laft

20-24t6 Kieler Woche Kiel Kieler YC Klart
1-9t8 Finska

Mästerskapen
Tammerfbrs NPS I(larr

2t-23t8 SM. Rank 4 Falun RUSS Håkan Sanl<tion söl<t.

12-t3t9
19-20t9

Okoberpokalen
Rank 5

Stenungsund StSS Mats Diskuteras

3-4n0 Oppen resatta Länsedras GKSS Mats
Före
VM

Nordamenkas
Mästerskap

Fort Myers I(la11

3 l/10-
6l ll

VM Fofi Myels Klafi

dec Frostbite Marstrand Frostbrte
Yacht Club



Åmål: ![irts fragar Hasse orn forbundsbätarna sä att de kan konlna dit Be*! pratar n-red Emrl
eller Mats om att ordna tränare.
Gävle, Stenungsund: Träning dagen före seglingama kommer troligen att ordnas av
arrangörsklubben.
Mats och Pekka meddelar Bertil så fort det blir klart med arransörema

5. Rankingpriser
Mats har jobbat här-t för att fa sponsorer att skänka priser. Han har fatt ihop Ett segelståll fiän
Qltantum. en Tactickompass och presentkort pa torrdräkt av Christer Baät Bra tobbat!
Prisema ska lottas ut pa sista rankingseglingen. Lotter |ar man genom att delta i
rankingseglingarna. Bara de som deltar i sista rankingseglingen får delta i lotteriet!'/
Mats sknver cn p,rogramfö{1la1iry-att 

-dlptiptgp..aä-s.1? gåru, och som sedan skickas ur till
medlenrmama.

6. SM 2010 i Mariehamn
Finland har foreslagit att Sverige förlägger SM till Mariehamn 20 10" r,arvid mänga f-rnnar kommer
att delta
Beslöts att inte förlägga SM utanfor Svenges gränser
Beslöts att furcslä finnama att läsea ett NM i Mariehamn 2010 i stållet

/ ;' ! r *,.i'-//ttlt,.i' { -/, {..Åi

7. PR-insatser frir ldassen
Diskuterades olika sätt att sprida kunskap om klassen for att locka till oss fler seglarc Nedan listas
framkom-na fbrslag. som kan ligga till gmnd för en progranxnerad handlingsplan for PR-
aktivitetema
Dcltagarrde i slrukal<ulara ever)elllrng 11p Lidingö Runt - . , o
Arrjkrar itidrrirrgar,.i";:;il"""ä4); "ä'i))'ä'e8 l, .f"q$tr' ^fferrs''w*q*e*'
NotiscriScglrrrg / /' (r'f' 'A 

V#rcrp*7r*-fi{eL
visa rrpp oss nred "speed Race" i Sandhamn vid Gotland Rr-nt *?-å#-;i;{)
Social verksanrlret vid rankingseglingarna få*J{.'LL-n un
Utskick rr brev rill ld 2..1-seglare. 

. lå* /ttAAl
Beslöts att Bertil skickar sin e-postlista tiil Christer som Lrppdaterar sur hsta och lörbcieder
utskicken.
Alla tänker igenom förslagen for beslut vid nåsta rnöte

finlo, *SN

8. Ekonomi
Chrtster meddelade att ekonomiska låget är gott. Bertil forklarade vad som aterstär i kostnader
fran VM-rcsan. Demra belastar inte forbundet.
Christer skrckar ut infordran av medlemsavqiften i börian av nästa ar

9. Nästa möte
2008-12-09 kl 20.l5 telefonrnöte.

10. Övriga frågor
lnga fragor amraldes.

11. Avslutande
Bertil avslr"rtade rnötet och tackade for uppmärksarnheten.

Vid protokollet

Häkan Kellner
Sekreterare

Justeras

Bertil Grandinson
Ordfurande


