
Protokoll från styrelsemöte i Svenska 2.4mR Förbundet

Nynäshamn Arrangemargen är förber.d9u..#U :l&lågqrrdgps._,Akg& Pelle bevakar.
Gävle Pekka meddelar. Boende giäti3 hos seglarö. Bra priser och arr utlovas.

NoR nåstan klar för publ. 40 platser på vandrarhery bokade. Håkan bevakar , i) t /," ,
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5. Ranking och SM 2010 :,>

Diskuterades ett forslag till program av Mats. Det har framkomrnit utt!98 
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oklart. Stellan bekräftade och sa att omröstning i WC kommer att ske i maj-juni.
Mats utkast med justering efter diskussion:
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Tid: 09-03-09

Telefonmote 20.00 - 22.00

Nårvarande : Bertil Grandinson, Christer Frennert,
Schönning. Stellan Berlin deltog i punkt 3 och 5.

Håkan Kellner. Mats Millbourn och Pelle

l. Dagordning
Bertils utskickade dagordning godtogs.

2. Föregåendeprotokoll
Protokoll 2009-01-12 grcks igenom, godkiindes och lades till liandlingarna. med foljande notering
Punkt 6. Lidingö Runt bevakas av Henrik Johnsson. Bra text om 2 .4 .an finns pä Laser-Masters
hemsida under Fomm. Punkt 7 Webbplatsen ej justerad, Bertil.

3. Försök med handikappsystem i Gävle.
Diskuterades Magnus', Lennarts och Stellans forslag. Beslöts attarbetavidare på iden, och
genomfora den i Gävle. Försök görs innan på träningslägret och andra triiningar. Bertil gör en
målformulering och en uppfoljningsplan. Förslagsställarna utröner det prakliska.

4. Seglingsprogrammet 2009, lägesrapport
Ämål Inbjudan klar att publicera. Iljr}are ej klart. Mats och Bertil jobbar vidare

Vidare bearbetning görs når VM är klart.

6. Information om införande av OD-division
Håkan gav en översiktlig rapport om läget.

7. Nytt från ICA
Pekka hade inget attberätta i sin foranmälan.

8. Transport till VM
Bo Hedensjö har skickat ut ett mail. Kostnad ca 5000.--. Bertil gör en informationsskrift att skicka
till medlemmarna.

9. Mästarnas Mästare i 2.4mR
Mats har bollat iden mot Stefan Rahm. Inget konkret beslut finns. Frågan vilar.
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10. Klassförbundssidorna i Segling
Bertil meddelade att SSF gör en foriindring innebärande att notiser fran klassforbunden kommer
att finnas endast i vissa nummer. Armars blir det reportage fran viktiga seglingar i olika klasser. Vi
forsöker ffi med t ex finnkampen (BC), handikappsegling, SM mm. Bertil skriver nästa notis med

manusdag l7l3.

11. Ekonomi
Christer meddelade att ekonomin var god, men mindre än hälften av medlemmarna hade betalat
årsavgiften for i år. Beslöts att ha en låg avgift for tråiningslägret i Åmat. T ex 200:--.

12. Nästa möte
2009-04-22, kl 20.00 telefonmöte.

13. Övriga frågor
Inga

L4. Avslutande
Bertil avslutade mötet och tackade for uppmårksamheten.

Vid protokollet

Håkan Kellner
Sekreterare

Justeras

Bertil Grandinson
Ordforande


