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Protokoll från styrelsemöte i Svenska 2.4mR Förbundet

Tid: 10-10-04 Telefonmöte klockan 20.00 - 21.30
Niirvarande: Bertil Grandinson, Christer Frennert, Mats Millboum, Ulf Bengtsson, Henrik Johnsson
(pkt 1-5) och Hans Asklund.

1. Dagordning
Bertils utskickade dagordning antogs med tilliigg av punktema Förbundsbåtarna och 2.4-shoppen..

2. Föregående protokoll
Protokoll fran l0-08-13 och 2010-08-28 gicks igenom och godkiindes och lades till handlingarna.

3. Rapport från AGM i Hoorn
Bertil rapporterade från ett segt, 3,5 tim, långt möte diir ftirre ordf. Danny M. inte kunde hålla tyst.
Vårt och finnarnas ftirslag om halverad plåtavgift avslogs med Rickard Bjurströms hjiilp, mycket
märkligt. Flytcertifikaten blir även i fortsättningen "eviga" så låinge båten inte ändras. Mats som
tålmodigt våintat i kulisserna presenterade vårt ftirslag om att arrangera VM20l2. Det mottogs
positivt då inga andra intressenter fanns. VM 2013 är England intresserade av och 2014 knackar
Canadapå dörren. Bruce Miller valdes till v.president och Stellan valdes in i exekutivkommittdn, i
öwigt inga ftirändringar (Pekka sekr. och Bosse kassör).

4. VM 2012 i Sverige, fortsatt planering
Mats arbetar vidare med frågan diir både Karlshamn och Lysekil ?ir intresserade att arrangera VM
i augusti. Mats har redovisat punkler som alla i styrelsen uppmanades atltitta igenom och se var
man kan göra en insats, vi uppmanades också att informera oss på internationella ftirbundets
hemsida. Beslutade att fullståindig ansökan om VM bör Rireligga senast I mars 201 l.

5. Rank5 och oktoberpokalen.
Vigganseglarna hade i söndags beslutat att seglingen ska äga rum23-24110. Mats ansåg att valet
av datum skett på oklara grunder och fiireslog dåirfiir att seglingen inte skulle vara någon ranking-
segling utan endast en segling vilken som helst. Som rank 5 skulle i ståillet riiknas rank 1 i
Marstrand 201 1 Förslaget diskuterades livligt men efter votering avvisades detta fiirslag
innebiirande att beslutet vid fiirra mötet kvarstår oftiråindrat. Seglingen i Viggan 23-24110 ska vara
rank 5 och Hamels segelställ ska lottas ut då enligt de statuter som tidigare fattats beslut om.

Henrik å1og sig att uppdatera rankinglistan m h t resultaten fran rank 5 och att fixa lotter till
rankinglotteriet. Ulf har redan påmint Peter Andersson att ta med Oktoberpokalen till
Vigganregattan. Ilans svarar fiir att Håkan avtackas ftir sina insatser i ftirbundsstyrelsen (fiirutsatt
att Hakan deltar) och ombesörjer att presenten (glas + whisky) avhämtas hos Bertil.

6, Tävlingsprogrammet 201I
Bertil fijreslogattrank 2 på Baggensfiåirden utgår då många seglingar redan ligger i maj. Den
seglingen ersätts av segling på Viggan 3-419 tillsammans med 606:or. Mötet beslutade att Henrik
blir ansvarig ftir den seglingen. Bertil fiireslog även att seglingama i Gävle 27-2915 blir NM (28-
29/5) och seglingarna i Våistervik 30-3117 blir SM och blir dä29-31fi. Mötet beslutade enligt ovan
under förutsättning att klubbarna accepterar åindringama. Mats nämnde att Triislövsläge g?ima

arrangerar SM 201 L Vi beslutade att ha det som reservalternativ.

7. Nästa möte
Beslutade om telefonmöte måndasen den29 november. kl: 20:00.

8. Övriga frågor
Bertil hade några funderingar kring fijrbundsbåtarna (mätbrev, segel och kapell). Den frågan och
fragan om 2.4-shoppen hänsköts till nåista möte.



3" Avslutande
Bertil avslutade mötet och tackade for uppmärksamheten.

Vid protakollet Justeras
Hans Åsklund Bertil Grandinson


