Skype möte 29:er förbundet, 2017-11-29
Närvarande: Lars, Thomas, Anneli, och Bosse samt Marcus Anjemark (som 49er seglare).
Under punkt 1 även Helena Barne (Tera) och Charlotte Wedenberg (Zoom8)
Frånvarande: Charlie (som satt på ett plan någonstans i lufthavet)
Samverkan 9er/Feva/Tera-förbunden
Helena från Tera-förbundet berättade att Feva och Tera förbunden planerar att gå samman
för att bli starkare och framförallt fler. Zoom8 meddelade deras planer och betonade att
klasserna måste samarbeta för att behålla ungdomarna inom seglingen. Läger och
kappseglingar bör samordnas där även ”prova på” kan anordnas. Tera kommer att ha en
tränare från England på träningsläger/clinic i vår. Helena anser dock att det är för tidigt med
samarbete redan under 2018 men 2019 bör kunna fungera. Både Feva/Tera och Zoom8 är
klara med sitt tävlingsprogram för 2018. Under 2018 ska vi främst inleda diskussioner inför
2019 men om möjligt även samordna några aktiviteter.
Marcus berättade att han (från KSSS) skall hjälpa till med 29er på JSM.
Lars uppmanade alla att skicka sina planeringar för 2018 så att vi kan försöka samordna.
Nästa möte med de olika klassförbunden kommer hållas i slutet av januari.
Medlemsavgift
All information om medlemsavgiften finns nu både på hemsidan och FB-sidan. Marcus
berättade att 49er/Fx-seglarna gärna vill ha ett kvitto eller i alla fall en respons på att man
betalt avgiften. Thomas berättade om planerna att seglarna fyller i ett Google-formulär.
Anneli har tyvärr ännu inte fått rättigheterna till vårt konto så Karin sköter fortfarande kontot.
49er seglarna inom förbundet
Diskuterades om hur viktigt det är med 49er inom förbundet. Marcus kommer även att
medverka i styrelsen som 49er-representant.
Försäkringar diskuterades. Lars tar en diskussion med Svenska Sjö om villkor för 49er/Fx. I
dags läget kan denna försäkring inte användas för kappsegling.
Föregående protokoll:
Fastställdes med några smärre justeringar.
Träffen
Anneli har skrivet en mycket bra sammanfattning från Träffens första dag som alla inom
styrelsen fått.
- Förslag på ändring från SSF:
SSF har framfört ett förslag om förenklat förfarande/bedömning vid straff. Tanken är att detta
främst skallanvändas på juniortävlingar. Förenklingar kan vara bra men det också viktigt att
man kan regler och procedurer som används internationellt och i kommande klasser (t ex
49er). 9er-förbundet förordar att vi behålla nuvarande system. Thomas meddelar vår önskan
till SSF.
- Ändring av dagsprogram på JSM
Marcus föreslog på träffen att man kan dela dagarna mellan olika klasser på samma sätt
som sker på flera stortävlingar mellan 49er och Fx. Det är mycket olyckligt att klasserna nu
delar upp på olika tävlingar då skiff-båtarna skall segla JSM i samband med KSSS OCR.
Thomas meddelar 9er-förbundets ståndpunkt om ett gemensamt JSM för alla juniorklasser.

Hemsidan
Thomas beskrev tankarna med hemsidan för Marcus. Thomas efterlyste 49ers synpunkter.
Marcus tar med sig tankarna till andra 49er-seglare. Marcus hade genast flera tankar hur
sidan kan utvecklas.
Thomas vill också ha många bilder!
Tävling
Thomas har nu gjort ett förslag på svenska tävlingarna samt läger för 29er.
Datum för MSS-tävlingen osäker. De har även problem att få tag på seglingsledare och
domare. Önskvärt om 29er, på samma sätt som i optimist och e-jolle, kan ha en
klassdomare och seglingsledare som följer klassens kappseglingar under året.
Thomas kontrollerar med SSF om ISAF-kvalen och lägger ut planen på hemsidan.
Marcus meddelade att 49er/Fx är med på GKSS OCR och KSSS OCR samt om möjligt
Skiff-SM.
Träning
Under påsk genomförs ett läger i Båstad som SSF rekommenderar. Under påsk håller även
danska och norska förbunden läger i Cavalaire dagarna innan Europacup nr 2.
Under hösten kan möjligen Motalalägret bli ett samläger med fler klasser om resurser finns i
Motala.
Övrigt
 Restpost ekonomi
Båths har en faktura på en brodyrmall för märken som den gamla styrelsen beställt.
Fakturan är på drygt 2000 kr. Mats skall tillfrågas om villkoren gentemot Båths. Om inget
konstigt framkommer beslutades att 9er förbundet betalar fakturan.
Anneli önskar även reda ut några andra kostnader/fakturor som uppkommit under gamla
styrelsen.
Nästa möte
Beslutades till onsdagen den 24 januari kl 19.30. Thomas skickar kallelse som vanligt.
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