
Protokoll från styrelsemöte i svenska 2.4mR Förbundet
Tid: 09-11-{6
Telefonmöte 20.00 - 21.20

Niirvarande: Bertil Grandinson, Christer Fremert, Håkan Kellner, Tomas Weber och Hans Asklund.

l. Dagordning
Bertils utskickade dagordning godtogs. Hans anmälde båtregistret sorn övrig fråga.

2. Föregående protokoll
Protokoll2009-10-05 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. Bertil och Mats har
Itirberett ett upprop fijr att värva nya medlemmar, sorlr skickas nar seglingsprogrammet är klart.
Utvärdering av handikappsystemet som provades i somras ska läggas ut tå he;sidan. Bertil.

3. Rapport från VM samt AGM
Hans berättade om seglingarna. Mycket bra arrangemang. Exakta linjer, middag bjöds varje dag"
Varmt i vattnet 30, och 35 grader i luften. Hotellet låg nära hamnen så man hade uppsikt på båien
från önstret. Hans lovade att se till att ett reportage kommer in på hemsidan.
Bertil rapporterade om AGM: Ny president iir Kalle Wessberg, Pekka är sekreterare och peter
Wilson vice president. I gC ingår dessa samt Rikard Bjurström och Bruce Miltar. Bo Hedensjö är
kassör. TC är ofiirändrad: Håkan, Gene Hinkel och Harald Rolfsnes.
VM 201I beslöts gå i Ålesund i månadsskiftet juti - augusti.

4. Seglingsprogrammet 2010

Förbundets

Andra regattor

Datum Arrangemang Plats Arrangör Läge Kontakt Anm

29-30t4 Träningsläger Stenungsund Sv 2.4mR
Förb Klart Mats Se1

1-2t5 Rank 1 Stenungsund SSS Sanktion sökt Mats

29-30/5 Rank 2 Strängnäs SSS Sanktionsansökan
oa oend Bertil

14-15t8 Rank 3 Gävle LrJö Sanktion sökt Pekka

27-29t8 SM, rank 4 Mariestad MSK Sanktion sökt Mats

1 8-1 9/9 Oktoberpok
rank 5

Malmö MSS Sanktion sökt Christer

21-22t5 Atlantic Cup Älesund Åsr Faststållt Ola Herje

19-27t6 Kieler Woche Kiel KYC Fastställt

7-8t8 FM och NM Mariehamn Fastställt Kalle
Wessbero

19-26t9 VM Hoorn Fastställt

l. Björn Johansson och Per Fryklund blirtränare. Boende på Stenungsbaden är ordnat.
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5. Förbundsbåtarna
- Bertil rapporterade att Henrik börjat riva ur inner line, skott och annat fiir reparationen. Ny
flytkropp till den ena båten har skickats efter fran Finland. Arbetet öljer tidplan dvs klart till
våren.
- Sponsringserbjudande: Bertil berättade att avtal inte är klart då PR chefen fiir fiiretaget bfts ut.
Nytt läge rapporteras nästa möte.
- Hur få båtarna att användas? Frågan diskuterades varvid följande framkom:
I samband med rekry4eringskampanjen ska man erbjuda intresserade seglare att låna en båt for
längre eller kortare tid, dock max 2? månader, lor träning och tävling. Viggan-giinget kan ha en
båt stående hos sig flor att låna till de som vill prova på. Vid rankingseglingarna bör båten fraktas
till seglingsorlen for utlåning till någon som i fiirväg meddelat intresse. Båtama bör lånas till
personer rättvist fordelade på ost-, syd och västkusten. Orn det visar sig att intresset är lågt bör
båtarna säljas.

6. Webbplatsen
Henrik Johnsson har börjat gå igenom gammalt material. Det tar tid, så fram till arsskiftet sköter
Pekka det löpande, tills Henrik fått struktur på upplägget.

7. Ekonomirapport
Christer meddelade att ekonomin fortfarande är under kontroll. Henrik kan behöva pengar
för material. Beslöts att Christer frågar honom om hur mycket och sedan skickar Christer.

8. Nästa möte
201 0-01 - 1 8, klockan 20.00 telefonmöte.

9. övriga frågor
- Hans har skickat båtregistret som han fräschat upp. Föreslogs att det tas med på regattorna så

att man kan fråga seglarna om uppgifter.
- Tgqltkulle kolla 2.4-shopen. Han fick tips om att se på engelska fiirbundets utbud.

10. Avslutande
Bertil avslutade mötet och tackade ltir uppmärksamheten.
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Vid protokollet

Håkan Kellner
Sekreterare

Justeras

Bertil Grandinson
Ordförande


