
Protokoll från styrelsemöte i Svenska 2.4mR Förbundet
Tid: 09-04-22
Telefbnnöte 20 00 22 00

Nårvarande. Bertil Grandinson. Christer Frennert. Håkan Kelhrer- Mats Millboum, Pekka Seitola och
Pelle Schönning.

1. Dagordning
Bertils utskrckade dagordning godtogs.

2. Föregående protokoll
Protokoll 2009-03-09 gicks igenorn. godkändes och lades tillhandlingarna. rned följande notering:
PLrnld 2. Webbplatsen e.jjusterad. kvarstar. Punkt 3. Bertil gör r-nälformulering till
handikappsl/stemet. Punkt 4. Ärders Larzon blir trånare i Änal. Handikappsysteinet testas.
Boende för 20 platser har ordnats i Nr'nås. Pelle och Mats skickar inbjudan till Pekka för att
läggas Llpp pa hemsidan. Punkt 5 se punkt 4 nedan

3. Lattor i ll0 oh focken.
Beslöts att Svenska 2.4mR Förbundet ger dispens for att använda 110 % fockar. dvs
standardfocken" med lattor. trots att inte ISAF har behandlat regeländringen. Dispensen gåller för
rankrngseglingarna och SM.
Hakan skriver forslas till text till
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Segelmakarna
Medlernmama

4. Seglingsprogrammet 2010
Nr ansökan ol-n att arrangera VM har inkonmrit frän Horn i Holland. Röstning iWC kommer att
ske f'öre 3l mai- och valet star mellan Alesr-urd i rnidsommartid och Hom i senare delen al arrgr.lstl.
Eftersom r,alet av VM arrangör päverkar hela programrnet beslöts att skluta fragan tills VM år
bestämt. Redan tagna kontaker bör underhallas och mojligen furberedas för en evcntuell ändring
ari tiden.

5. ICA :s OD rapport
Hakan redogjorde tbr bakgmnden till den skrift son-r tagits frarn inom ODRC och utskickats tril
NCA al Pctcr Wilson Med detta klargörande avslutades diskussionen r fragan.

6. Seglardagen 2009
Bcrtll" som utsetts till fbrbundets delegat infbn-nerade kort om vad som forevarit.
Medlemsavgiften var en tvistefraga och tack vare Bertil avstyrdes en extra sammankallad
Seglardag. SSF hemsida kommer att kornpletteras ned en ny del med start vecka22. Den konmer
i höst att kor-npletteras med en modul som klassförbunden kan utnl'ftta.

Stvrelsen konstaterade att klassftirbundsmodulen kan vara rrård att se lite nånnare pä når den l j,, ,

foreligger.

7. Ekonomi
Christcr berättade aft endast 37 betalat ärsavgiften hittills. Bertil och Christer gör en gelxensan
ansträngning att våcka upp medlemmama. Egentligen bör vi bara betala till ICA for dct antal
seglare sour betalat till oss Christcr och Bo Hedcnsjö diskuterar vad som är veftigast och når
betalnng ska ske .

8. Förberedelse för årsmötet



Hakan ordnar lokal i Falur samt forslag till kallelse och verksamhetsberättelse. Christer ordnar
bokslut med resultat- och balansräkning, och han ser till att revisorn far handlingar i god tid for
revision.

9. Nästa möte
2009-06-17, kl 20.00 telefonmote.

10. Övriga frågor
a. Lotteriet. Mötet beslöt att ge Bertil och Mats fria hiinder att utforma systemet for lotteriet.

b. Lidingö Runt. Bertrl har kontaklat arrangören och fatt reda på at"2.4.an inte uppfyller kraven
pä segelyta, I0 m2, som satts av säkerhetsskäl Möjligen kan vi starta som sista klass i egen
start. Han äterkornrner med besked. Hiftills är 4 bätar intresserade. Beril iobbar vidare med
fragan och gär ut till medlelrunarna med information.

11. Avslutande
Bertil avslutade mötet och tackade för uppmärksamheten.

Vid protokollet Justeras

Hiikan Kellner
Sekreterare

Bertil Grandinson
Ordforande


