
Protokoll från styrelsemöte i svenska 2.4mR Förbundet
Tid: 10-01-18
Telefonmöte 20.00 - 21.20

Niirvarande: Bertil Grandinson, Christer Frennert, Håkan Kellner, Mats Milbourn och Hans Asklund.
Dessutom deltog Peter Norlin under punkt 3.

t. Dagordning
Bertils utskickade dagordning godtogs.

2. Föregående protokoll
Protokoll 2009-11-16 gicks igenom, godkiindes och lades till handlingarna. Bertil kommenterade
att han och Mats giort klart ett upprop itir rekq4ering av nya medlernmar, att Hans ordnat
reportage från VM på hemsidan och att handikappsystemet ligger på hemsidan. Henrik har haft
fullt upp med ftirbundsbåtarna, så att han inte har hunnit ta tag i webbsidan ännu. Tomas var inte
med på mötet, så vi vet inte om han kollat 2.4-shopen.

3. Betalning av båtkostnader på Kanarieöarna
Peter informerade om båtarna på Kanarieöarna: Peter, Imma och Skota Hem har 4 båtar. Dessa
kostar ca 2000 euro per ar. Finska NCA har beslutat om att de betalar halva kostnaden i år och ev
t'lera år framledes. Pekka har betalat andra halvan i år. Båtägarna vill att svenska NCA betalar en
halva framöver och delar kostnadema med finnarna. Styrelsen ställde sig inte helt negativt till
dett4 men beslut maste tas av årsmötet. En höjning av medlemsavgiften kan bli ftiljdin med 200
kr' Det är samtidigt viktigt att information om möjligheten att segla 2.4 päKan:xieåarna sprids till
medlemmarna. Peter och Bertit skriver ett fiirslag till motion till årsmöiet och peter och Hasse
tar fram ett liirslag till seglingsvecka fiir medlemmarna på Kanarieöarna i november. Förslasen
diskuteras nästa styrelsemöte. Varefter de kan läggas ut på hemsidan.

4. Rankinglotteri och priser
Mats har böriat jaga priser till lotteriet. Ett segel, en torrdrälct och en tacktick kompass planeras.
Samtidigt drar han igång rekryeringskampanjen. Alla som har tips om sponsorer hor av sig till
Mats. Mats kollar med SEB om sponsring.

5. Regattamanualen
Mats har synpunkter på att rankingseglingarna borde avslutas med en kryss i måI.
Regattamanualen säger inget konkret om banan och målgången men uttrycker att det är vikligt aft
komma igang med nåista segling så fort som möjligt. Praxis har varit llinimålgang och ibland
halvvindsmålgång. Beslöts att ändra manualen så att kryssmålgång ltirordas. 

-g""tit 
och Håkan

gör ett ftirslag på ändring.

6. Representant på seglardagen
Seglardagen är 20-21 mars. Bertil är eventuellt på domarkurs. Om han inte kan representera måste
någon annan utses. Bertil gavs mandat attvällaersättare.

7. Ekonomirapport
Christer meddelade att ekonomin ännu är under kontroll. Medlemsantalet sjunker tyvärr
fortfarande. Bertil meddelade att forväntade sponsorpengar som skulle användas till
rustning av förbundsbåtarna troligen inte kan fas. Därfor kommer större delen av
kassabehållningen att gä ät. Christer fortsätter att jaga icke betalande medlemmar.



8. Nästa möte
201 0-03- I 5, klockan 20.00 telefonmöte.

9. Övriga frågor
- Caroline i Malmö vill lana en av forbundsbåtarna i sommar. Beslöts att hon ffir det och att

Christer tar med båten till rankingseglingarna.
- Christer frågade om rankingsegling 5 fortfarande gäller elier om seglarna åker till Hoorn på

ftirregatta. Bertil menade att Malmö gäller i forsta hand.
- Håkan informerade om OD-frågan. Förslag till nytt Appendix till Int 2.4mR Class Rulessamt

en Construction Manual l4ggs ulglc4-tfryd.r. Medlemsländema skall informeras om att
de har möjlighet att liisa dessa dokument och liimna synpunkter. Pekka hade i nuvarande läge
inte lagt ut dem åin.

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

Håkan Kellner
Sekreterare

Justeras

Bertil Grandinson
Ordfiirande


