
Protokoll från styrelsemöte i Svenska 2.4mR Förbundet

Tid: 10-04-{9
Teleformöte 20.80 - 22.40

Närvarande: Bertil Grandinson, Christer Frennert, I{akan Kellner, Mats Milbourn och Hans Asklund.

l. Dagordning
Bertils utskickade dagorclning godtogs med tillägg: 13. Övriga frågor; a) Gemensamt boende i
Hoorn och b) Measurement and Certification

2. Föregåendeprotokoll
Protokoll 1010-03-15 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. Kvarstående frågor:
fIåkan har inte att kollat att OD-reglerna finns på ICA:s hemsida och heller inte att
reklamreglerna innehålls lor fibrbundsbåtarna. Övriga kvarstående punkter kommer upp senare på
dagordningen.
Det konstaterades att hemsidan blivit väldist bra.

3. Förbundsbåtarna
Mats har at4alat med Hans Hamel i Karlshamn om att skiinka 2 segelställ. Malmö vill ha en båt,

som ska seglas av Caroline Åberg, och Viggan vill ha en. Båten till Malmö hiimtas av Christer i
samband med Strängnäs.

4. Tävlingsprogram 2011
T'idpunkl for VM inte klart. Det blir klart till 30 april, varefter detaljplanering av övriga tävlingar
kan göras.
Följande principer beslöts:
SM i Gävle ska gå strax fiire VM, så att man kan fortsätta rnot Älesund direkt från Gävle. HA
undersöker rned GSS om tidpunkt, så att VM kan bestämrnas från det.
Av de 4 övriga rankingseglingarna slca 3 gå fore SM och I efter VM.
Träningslägret och ranking 1 planeras vara i Marstrand. Olika fiirslag till tidpunkter är påsk, 1:a
Majhelgen, eller mitten av Maj.
KSSS är villigt att ordna en rankingregatta. Olika ltirslag till tidpunkter är ca 20/5,11-1216, 10-
11t9.
Viggbyholms BK är ett tänkbart alternativ. De ordnar SM i Stare och H-båt. Vi bör avvakta hur
resultatet blir.
HA undersöker med Västervik och Håkan om Sundsvall.

5. Segling på Kanarieöarna
Peter och HA har undersökl kostnader. Lämplig tid är v 45 -46. Flyg + hotell I v + båthyra ca
8.000 Kr. HA skriver ett upprop till hemsidan.

6. Regattamanualen
Bertil har omarbetat manualen enligt ftiregående möte. Kvar stod frågan om vi ska ltirorda någon
bantyp. Beslöts att viss preferens ska läggas på typ 3 och 4. Bertiljusterar och skickar till Henrik
ör hemsidan.

7. Problem med finska mätbrev
Bertil redogjorde för Pelle Lindells rapport till SSF om mätning av Arne K Larsens båt. Dessutom
informerades om brev från ICA:s EC " Measurement and Certif ication". Reslöts att brevet ska



skickas till alla medlemmar med kommentarer av Bertit. Bertil och Peter med Håkan på stand by
telefon ska träffa SSF i fråsan.

8. Lidingö Runt
LR gar 8/5. Vi siktar på att ha en klass. 5 båtar krävs. Stockholmarna jagar runt. Sista
anmälningsdagär 2614. Beslöts att ftirbundet står fiir 500:-- kranhyra.

9. Seglardagen
Bertil informerade om vad som skedde. Ekonomin ska fiirbättras genom höjd avgift: Klassftirb
1500, viss ökning för klubbarna och inlorande av sanktionsavgift 2000 fttr SM.

10. Ekonomirapport
Christer meddelade att ekonomin ännu är under kontroll. Ca 54.500 i kassan. Allt betalt
utom Henrik ca 20.000 * 25.000 och träningslägret ca 13.000.

11. Information till medlemmarna i Stenungsund
Beslöts att ftiljande information ska lämnas i Stenungsund:
Rekq4ering Mats
Förbundsbåtarna Bertil
Båtregistret Hans
Segling på Kanarieöarna Hans
Transport till Mariehamn Christer
Boende i Mariehamn Bertil
Boende i Hoorn Mats
EC brev Peter N/Bertil

12. Nästa möte
2010-05-30, klockan 18.00 - 21.00 i Strängnäs i samband med middag.

13. Övriga frågor
a) Ola Herje öreslår boende på samma hotell för svenska och norska seglare. Mats undersöker

låimpligt hotell.
b) Measurement and Certification. Frågan behandlade i punkt 7.

14. Avslutande
Bertil avslutade mötet och tackade fiir uppmärksamheten.

Vid protokollet

Håkan Kellner
Sekreterare
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Bertil Grandinson
Ordförande


