
Protokoll från styrelsemöte i Svenska 2.4mR Förbundet

Tid: 10-09-15

Telefonmöte klockan 20.00 *2134

Nåirvarande: Bertil Grandinson, Christer Frennert, Mats Millboum, Ulf Bengtsson, Henrik Johnsson
och Hans Asklund.

t. Dagordning
Bertils utskickade dagordning antogs.

2. Föregående protokoll
Protokoll från 10-08-13 och 2010-08-28 gicks igenom, godk?indes efter div. justeringar och lades
till handlingarna.

3. VM 2012 i Sverige
Diskuterade ftir och nackdelar med Lysekil resp. Karlshamn. Beslutade att Mats presenterar båda
vid AGM:s möte i Hoom och fiirordade tidpunlcten 6 * 1318. Mats efterlyste hjälp med att ta fram
presentationsmaterial.

4. Årets sista rankingsegling
Beslutade att anta Vigganseglarnas fiirslag att årets 5:e rankingsegling fiirläggs diir någon av de
sista helgema i oklober. Arrangörerna beslutar om vilket datum som passax arrangören bäst då
seglarna är splittrade i frågan.

5. Tävlingsprogram 2011
Tävlingsprogrammet niista år ?ir tyvtin inte klart då både Gävle och Våistervik har svårt att ge
besked. SM i Gävle, som vi trodde var klart, visar sig inte vara det. Gävle verkar inte kunna ta
någon segling på hösten så frågan iir ställd om de kan ta SM på varen i stiillet. Helgerna som kan
passa iir n - W6 eller 17 - 1916. Västervik klurar på om de kan arr. Rank 4,3A - 3U7. Övriga
seglingar iir fastställda till tidigare planerade datum med Viggbyholm utbyft mot Baggensfi?irden.
Oktoberpokalen bör låiggas dtu VM ska gå 2012. Hans fick lite skäIl av Mats men dock fortsatt
fortroende aft jobba med de två oklara seglingarna- Beslutade atttillfräga Sundsvall om någon av
de andra drar sig ur.

6. Årets rookie
Beslutade att inte dela ut något rookiepris i år.
Utdelande av rekryteringspris hiinsköts till nästa ar.

7. Nästa möte
Beslutade om telefonmöte måndagen den 4oktober, kl: 20:00.

8. Övriga frågor
Inga öwiga frågor anmäldes.

3. Avslutande
Bertil avslutade mötet och tackade fiir uppmiirksamheten.

Vid protokollet
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