
Protokoll från styrelsemöte i Svenska 2.4mR Förbundet
Tid: 09-06-17

Telefonmöte 20 00 - 21"00

Närvarande: Bertil Grandinson, Christer Frennert. Mats Millbourn och Pekka Seitola.

1. Dagordning
Bertils utskickade dagordning godtogs rned tillägg av punkterna 9) Försöket med handicap i
Gåvle. och 10) Frågor att ta upp på årsmötet.

2. Föregåendeprotokoll
Protokoll 2009-04'22 gicks igenor-n, godkändes och lades till handlingarna. Noterades att fragorna
(1) uppdatering av webbplatsen och (2) utvärdering av om SSF's klassforbr-urdsmodul kan vara ett
alternativ for förb undets webbplats. kvarstär.

3. Tack från familjen Ossiansson
Bertrl anrnälde att forbundet fatt ett tackkort från Eva. Johanna och Josefin Ossiansson för
forbundets blomsteruppvakning i samband med Calles begravning.

4. Tävlingsprogrammet 2010
Pekka meddelade att omröstningen om plats for VM nästa år resulterat i att Hoom, Holland. fatt
tvä röster fler än Älesund, Norge. Tidpunkten for VM fastställs av exekutivkommitten (EC) ilom
Internationella klassforbundet sedan dess ordforande. Danny McCoy. besökt Hoom och gatt
igenom kvarstående frågor med den tilltankte arrangören. Beslöts att Sverige skall forsöka päverka
EC att lägga VM i mitten eller slutet av september. Pekka och Bertil kontaklar Damy respektive
Stellan Berlin om detta.

Bertil informerade om diskussionema orn att anordna ett äterkonmande NM. Förslaget år att ha
det i Sverige respektive Finland tvä är av tre och i Norge altemerat med Darulark det tredje aret.
Det hela skulle l<unna startas 2010 med Mariehanlr alternatir,t Älesund som tänkbara plaiser
Styrelsen uttalade sitt stöd for tanken och foreslog Mariehamn for NM 2010 och Älesund for NM
201l. det senarc som ett forarrangemang till VM. Bertil skriver till ordförandekollegoma i de
övriga nordiska länderna i frågan.

Planen pä SM 20 L0 i Mariestad 27-2918ligger fast. Mats häller kontakten med MSK.

Planen på tränirro-s1äger och rank I i Stenungsund2gl4-Zl5ligger också fast. Mats haller
kontakten med Stenungsr.rnds SS.

Rankingseglingen i Stockholmsområdet forläggs endera till Strängnås eller till Baggen med
preliminär tidpunkt 5-616, ev senare i juni beroende pä når Gävleregattan kan äga mm (se nedan).
Bertil sköter kontrlderna r-ned Strängnås SS och KSSS.

Preliminärt datrrrr tör Gävleseglingen (rank 3) är sedan tidigare l4-15/8 Pekka kollar rned GSS
att den tiden fttrr"t:'-er Vid problel-r är gemensam regatta med 606 i slutet pä maj ett tänkbart
alternativ.

Rank 5 (och Olcoberpokalen) forlåggs enligt tidigare diskussion endera i Malmö eller i Västervik.
Låmplig tid är f'ör'"t:r helgen i oktober med härsyn till prefererad tidpunlc för VM. Christer svarar
for kontaktema mecl MSS och. via Hans Asklund. rned WSSW.

5. Bokslutet 1 r'' j{i08/09

Christer redog;orde översiktligt for bokslutet 2008/09 Antal fullbetalande och passiva medlemmar
var 49 respeklivcr 3. Minskande intäkter i medlensavgi{ter leder till ett rurderskott, men
kassabehållninLtcn litger fortsatt pä drygt 50 000 kr. Med hänsvn till att forbundsbätama redan är



nedskrivna till cn ri., r som ligger relält under marknadsvärdet beslutade styrelsen att avstå frän att
göra ytterligart' rr r s ,. r vrtittg på dem.

Christer ftlrdigsrriLier resultat- och balansräkning så snart han kommit hem från Kieler Woche.

Christer åtog srr: ocl<så att göra en budgetskiss för 2009110 infor styrelsemote och ärsmöte i
Falun.

6. Protokollc,'ir: ' :'i brslut fattade under hand
Noterades att :'1 ' ' r sc:dan senaste motet tagit foljande beslut efter mail-kommunikation:
- En av frrbLrnclsbätarna uthyrs till Stellan Westerdahl under SM for 1000 kr. Fömtsåttning är

att han sjril'. , rlur. fbr transport av båten (och ev åven den andra bäten om behov uppstar)
samt försäl:' ;rr'

- Förbundet : rrr; ,r' l<ranhyra 500 kr till Stockholms 606 Klubb i samband med 2.4-deltagandet

i Lidingö Ii r i

- Förbundgt I r,' 'rf i'd fi-ån Lidineö Runt for 295 kr,

7. Mätbrev fii,' r;i !'i.r{rndsbåtarna
Bertil meddel:r L"' ',' irv forbundsbätama (SWE 303) saknar giltigt mätbrev Bertil ber Hasse

Mah-nsten att c: rr.r:, rnätbrev även for den båten.

8. Tidpunkt u.-ila rnöte
Nästa möte äcr"' ." '1. ; ';3111!6d med SM torsdag 2018 i Falun (dagen fore årsmötet). Bertil
återkonrmer on' lirl 'lr plats.

9. Försöket ' ',' '!',',1Ii6"1t1 i Gävle
Bertil redogor' : : ,r'clf slrrtligt förslag till hur forsöket r-ned handicap i Gåvle skall genomföras

och utvårderas 'i' :!'et godkändes med den ändringen att antalet båtar som blter gmpp efter

forsta dagen sl i+3 vid 25 deltagare eller fler och2+2 vid fiirre än25 deltagare. Bertil
slutredigerar t,.' ''r, ritl ir.h.iudan och kontaktar seglingsledaren Biöm Augustsson samt informerar
arbetsgrupperr 'l . uirr-tcr ut den slutliga texten till inbjudan pä webben.

1,0. Frågor nt' " i irsmötet
Beslöts att ta , -, r :, r, ic 1'r ligor pä årsmötet utöver stadgeenliga ärenden.

- Val åv slL'r 'r'irt till Intemational 2.4mR Class Ass's årsmöte i Florida i höst
- Verksaml' r, h lrrrdget

Bertil påmiru , r r i '::rirrgens sanlnankallande, Henrik Johnsson, om valberedningens

uppdrag.

11. Övriga f,
lnga frågor alr (

12. Avslutanrr
Bertil avslutr r r l:rckade for uppmårksamheten.

Vid protokoll

Bertil Grandi

Ordförande oc, ,,. ' 1,-iair

Justeras

Christer Frennert, Mats Millboum och Pekka Seitola

Styrelseledamöter


