Skype möte 29:er förbundet, 2017-11-08
Närvarande: Lars, Thomas, Anneli, Charlie och Bosse.

Hemsidan:
Thomas och Bosse har fyllt på med info.
Thomas kommer härnäst att göra en flik för träning samt komplettera Tävlingar. Efterhand
även mer info om 49er och Fx.
Vi öppna även ett Googlekonto för medlemshantering och mailadress till förbundet.
Anneli har hittat en del gamla inaktuella uppgifter finns på FB, Lars justerar/tar bort.
Tävling:
 Internationellt
Eucuperna för 2018 är fastställda, finns publicerade på int.förbundets hemsida
(https://www.29er.org/events/eurocup). Kommer inom kort på vår hemsida. Thomas
berättade också om andra tävlingar i Norge och Tyskland (YES).
 Sverige
Thomas föreslog en GP-serie under våren med tävlingar i Norge (april), Ryngsted (DK),
GKSS OCR och MSS. GP-serien fortsätter sedan under hösten med KKKK skiff, GKSS skiff
och KSSS OCR (JSM). Möjligen kan vi även arrangera en ”egen” tävling i Motala (8-9/9).
EM arrangeras i Finland i Augusti.
Till ISAF-kval rekommenderar vi till SFF tävlingarna i Ryngsted (DK) och GKSS OCR. Som
alternativ om inte SFF gillar utlandet (Ryngsted) är tävlingen i MSS.
(MSS har idag 5 st 29er-besättningar och minst 2 st i KSSS)
 Reglemente
Ett reglemente skall tas fram innan tävlingssäsongen nästa år. Diskuterades hur eventuella
byte av besättningar under säsongen skall räknas. Anneli undersöker hur Feva gjort till nästa
möte.
Träffen:
Anders Larzon har efterlyst att 9er förbundet bör vara representerade på Träffen. Olika
personer som kan representera klassen diskuterades. Marcus Anjemark var ett hett tips som
föreslogs. Det är främst på juniorklassträffen (kl 17.45 på lördagen) som vi bör göra vår röst
hörd där bl a ISAF-kvalen kommer diskuteras.
Möjligen kan Charlie vara med via Skype någon del, Chalie kontrollerar med Anders Z vilka
som skall på träffen och kommer föreslå att Marcus A representerar oss. Även Anneli
undersöker om hon kan delta på lördagen.
Övrigt
 Stadgar
Charlie har kontrollerat med tidigare styrelsemedlemmar om stadgar och endast
seglarförbundets/RF:s stadgar finns för förbundet. Vi skall fastställa vilka som gäller inför

nästa säsong. En eventuell ändring kräver två årsmöten varför det kan bli aktuellt att kalla till
ett extra årsmöte framåt våren.
Nästa möte
Beslutades till onsdagen den 29 november kl 19. Thomas skickar kallelse som vanligt.
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