
Protokoll från styrelsemöte i Svenska 2.4mR Förbundet

Tid: 09-01-12
Teleforunöte 20.00 - 21-45

Närvarande. Bertil Grandinson, Christer Frennert. Håkan Kellner. Mats Millbourn och Pelle
Schöruring.

1. Dagordning
Bertils utskickade dagordning godtogs med tillägg av punkt l0) a) Urval av OD-tillverkare.

Z. Föregående protokoll
Protokoll 2008-12-09 gicks igenom, godkärdes och lades till handlingama, med foljande tillågg
Bertil och Mats kollar om Emil har fixat trdnare till Ämal.

3. Seglingsprogrammet 2009, Baltic Cup
Beslutades att faststålla Finlands furslag att segla om Baltic Cup vrd Finlands ranking 2 i
Nädendal 6-l16 och vid vär ranking 2 i Nynåshamn 13-1416.

4. Ranking och SM 2010
Diskuterades ol.ka alternativa platser för SM och ranking.
Beslöts att lobba vidare med principen om att ha ranking i Stockholmsregionen.
Goteborgsregionen och Gävleregionen samt övriga pa låmpliga ställen Beslöts att hälla fast vrd
tidigare besiut om att cn ranking ska vara i Sydsverige 2009
Malmo ranking. Kan låggas i samband med lasermaster SM. Christer
Mariestad tar troligen SM. Mats
Stenungsund träningsläger + ranking I Mats
Nyköping-Oxelösund Pelle
Västervik Hasse Asldund
Gävle kan vara alt SM-plats Pekka
Tider och placeringar bör anpassas till VM i Alesund

5. Information om införande av OD-division
Bertil redovisade sitt forslag till frägor som ska besvaras av ICA angäende OD enligt beslut pä
fcirra mötet. Häkan beråttade om vad han tror att svaren kommer att bli. Beslöts att Bertil i- .;., i

översåtter fragorna till engelska och skickar till Håkan som ger svar pa engelska. Håkan ser till
att handlingen godkänns av ICA. som sedan lägger in dokumentet pä internationella hernsidan..

6. PR-aktiviteter
Mats forslag till "värvarprograrn" diskuterades- varvid beslöts.
l. att satsa pä tidningen Segling. Bertil har kontaktat redaktionen och bett oln en artikel om ,r ,, * ,,-.

2.4.an. Mats och Bertil stöter pa. o :'i) ;:1'' i't'|t' '|-

2. att göra utskick efter 2O0-listan till dern som det gär att finna adresser till. Christer. Dessutom

skickas till Lasen-naster-gruppen. Mats. och eventuellt till Finnjolleklassen.
3. att ha lorterj \ arJc ar
4. att ordna social samvaro vid rankingseglingama enligt Mats forslag "Klubbmästeri"
5. att ordna träningslåger/träningsseglingar i samband med ranking och ha prova-pä-verksamhet.
6. att klassen ska synas vid spektakulära evenemang.

a) 2009 Vid Goteborgsrnässan inten'ju av regatta.nu. Bertil aker dit. Förbundet betalar , V

tagresau
b) 2009. Lidingö Runt. Viggangänget ombeds ställa upp och undersöka rned LSS orn vi är : ) ' 

:
vara med i egen klass.
c) 2010: Tjörn Runt. Motsvarande sorn for Lidingö Runt. Göteborgama undersöker. Mats



7 . att forsöka fa till stånd "Måstarnas mästare". Varje rorsrnan som är svensk måstare gör upp

onr titeln pä Riddarfärdeni2.4:or. Frågan tas upp vidare vid nästa möte.
8. att lägga rankingseglingar eller andra större regattor ihop med lasennasterseglingar.

7. Uppdatering av webbplatsen
Webbsidan behöver städas upp. Det år mycket ganmalt som mäste tas bort. Frägan diskuterades ,,, , ::,
inte i detalj eftersom Pekka inte kunde vara med. Beslots att Bertil gär igenom vad som behöver ö-!-,t.ttrt" t

göras och ber Pekka sköta om det.

8. Medlemsmöte i mars i Stockholm eller i samband med ranking i Åmål
Beslöts att ha urötet i Änal I rnai.

9. Nästa möte
2009-03-09. kl 20.00 telefonmöte.

10. Övriga frågor
a) Urval av OD-tillverkare. ICA:s exekutivkommrtte har skickat ut ett dokument om principerna
för upphandling av licensierade byggare till WC. Pekka har glort ett forslag till Sveriges svar. sorrl

han skickat till styrelsen Endast Mats kunde öppna dokumentet. varfor det beslöts att Mats 
.

skickar dokumentet i word till Bertil, som gör sina justeringar och skickar vidare till styrelsen for ' I ' i

synpunkler. Därefter skickas svaret till ICA genon Pekka.

11. Avslutande
Bertil avslutade mötet och tackade for uppmärksanrheten.

Vid protokollet

Häkan Kellner
Sekreterare

Justeras

Bertil Grandinson
Ordforande


