
Protokoll från styrelsemöte i svens ka 2.4mR Förbundet
Tid: 08-12-09

Telcfomlöte 20. l5 - 2l -30

Nån'arande: Bertil Grandinson. christer Frennert. Häkan Kellner. Mats Millboum- pelle Schönningoclr Pckl'a Seitola

l. Dagordning
Bertils r-rtskickade dagordmng godtogs med trll;igg av pLurkt 8) pR. 9) Transporl vM- l0) Socrala 

"*,nd,f 

,,

Arr" I l) Ranking o SM 2010 och 12) pnser. i.;r t;,,

z. Föregående protokoll P'l
Protokoll 2008-t I -04 gicks igenom. godkär.rdes och lades till handlingama mecl föllancle tillägg tillpkt 3 or-n AGM-protokollet: Det är angeläget att det görs en samlad info''ation till i'te baras'eltska Lrtan till aila 2 4-seglare ol.l1 r,ad intbrandet ai entvpsregel' inncbär Den ilfbmatrorer.rgörs därfbr låmp|gen av ICA (Peter wilson'/) sa snal1 ISAF behandlat ICA.s forslap
skriver r,rtkast tiii i.ugo. som bas for denna rnfbnnation 

e'a'cllat lLA s törslag Bertil L !*'",.,f

3. Seglingsprogrammet 2009
Beslutades att r-rtskickat seglingsprogram gäller

Baltic cup saknas. Bertil kollar'red t-innama hur de rrill ha der .1'"!".,,{ !

Datum Reg:rtta Plats Arrangör lntbrmrtion Anm

30/4-Us Trziningsläger Ämål Sv 2.4rnR
Förb wunv.swe24metre.com Klarl

l-.)/) Ranking I Arnzrl SSAV \{&l,XV.SSAv.5e l(larr

13-11/6 Ranking 2 Nlnäsharnn NSS wu,r,v. nVriasnamnsseqelse I lskap ri u I{a11

r5-I6/8 Ranking 3 Gärde GSS wwu/.gss.nu Klarr

I(lart
2t-23/8 SM. Ranking-l Falun RnSS \rv^v.fuss.se

wwr,v.hss19'i C.nu
t2-13t9 Ranking -r Halrristad HaSS I(lurt

a or

D:rtum Regårtta Plats Arrangör lnformation Anm

8- t 0/-5 O1r'rripic Class Längcdrag GKSS 414(1_9i19!.!q Klarl

16-t7/5 Salts.jöbadsregattan Saltsjöbaden KSSS ul,!]ry.Ks59.,tq Klart

2t-24/5 Allantic Crlp Alesund Alesunds
Seilforening

y,q,qir. aasf. n-q Klarl

20-2116 Kieler Woche Kiel I(ielcr Yachl
Club Uti&g_{p1-enrygShe .[e Klart

7-9t8 Finska Måsterskapen Tarnrner{ors Näs4än'i
Segelsåltskap Klart

öv



3 -4i l0 Oktoberregattan Langedrag GKSS w!tr&-.få!!,9.s_.9_,e, Klafl

Dagarna
före VM

Nordarnerikanska
Mästerskapen

Fort Myers Klan

l/10-6/l l \,A4 Fort Mvers www.inlqr24metre.grg Klart

5-6n2 Frostbrte Marstrand
Frostbite Yacht
Club

t(er1

4. Rankingpriser 1's t! t
Mats har gort forslag till regler for lotteri. som godtogs. Bertil och Christer samordnar utskick i {q *'t "'i!
januari till medlellnama med dessa regler samtlnfordran av medlemsavgiften. Samtidigf* "" Q

publiceras detta pä webben.

5. Seglardagen 2009 i Stenungsund
Beslöts att Bertil deltar frän 2.4-forbundet.

Beslöts att rnga forslag till styrelseledamöter i SSF lämnas frän 2 4 förbundet tili valberedningen

6. Ekonomi
Christer rneddelade att ekonomiska låget är gott. VM-resan kostade 83

Detta belastar inte forbr-rndet. 182 kronor per bat skall aterbetalas.

I l7 kronor för l4 batar

Christer skickar ut infordran av medlemsavgrften i bör1an av uåsta ar sc ovall ,$ag f,'oo-.n /+'t.r"" +o

il r'f P6i l4'tt' &'1r6er'"rl'r 
t

f*
f

7. Väderkvällar i Stockholm vecka 13 - 14

eSS har fiagat oss om att vara med pä tvä foredragskvällar rned Lage Larsson. BeslÖts aIt2.4

forbundet tar med detta som vinteraktivitet. Annons läggs in pa hemsidan.

8. PR-insatser för klassen
Mats har gjort en lista pa tånkbara akliviteter Dema hade inte gatt ut trll st1'relsen- varför frägan

tas Lrpp vid nåsta möte.

9. Transport till VM 2009
Ingen i styrelsen vet si,ikert att han ska delta, vart'ör vi bör hitta någon utifran styrelsekretsen att F{a; i
.ond..u tiansportmöjligheter. Beslöts att Bertil tillfrägar B-g Hqdcnqlö Peld<a fragar

gävleseglarua.

butu.r-ru bor vara där fbre 20110. Batarna kan skickas r-ned Wallcnius. antingen i container eller pa

trailer - lastbilstrailer eller flera smatrailar'

10. Sociala arrangemang
Nynäshamn: 33 bäddar finns pä Lövhagen. Pelle har kontakterna.

Gävle: Engeltofta eller annat boende undersöks. Pekka har kontaktema

Falun: Vandrarhen fi6 i nårheten. Det kan tänkas att nagra seglare kommcr i veckan mellan

Gävle och Falun. Det bör finnas boer-rde även da. Håkan har kontakema.

11. Ranking och SM 2010
Fragan sköts till nästa möte pga tidsbrist.

12. Priser
Bertil har glort en lista pä forbundets prrser. Bertil skickar den till Pellc ,4 . ^.- z
Oktoberpokalen verkar vara borta. Den bör efterlvsas genast tV .U- Y

'B;liiC Gp-piibet individuellt har kommit till rätta. Flera ars grav-vr saklas. Bertil ordnar detta

13. Nästa möte
2009-01-12. kl 20.00 telefomöte.
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Vid protokollet

Hakan Kellner
Sekreterare

14. Övriga frågor
Inga fragor anmäldes.

15. Avslutande
Berlil avslr-rtade mötct och tackade for uppr-nårksarnheten

Justeras

Berlil Grandinson
Ordförande


