Skype möte 29:er förbundet, 2018-02-28
Närvarande: Lars, Thomas, Anneli, Charlie och Bosse.
Frånvarande: Marcus Anjemark.

Föregående protokoll
Justerades och fastställdes.
Ekonomi/Medlemsavgift
Anneli har nu fått bokföringspärm med tillhörande usb-sticka av Karin. Inget är bokfört under
2017, Anneli fixar detta framöver när hon får tid.
Saldo idag 6476kr, minus kostnaden för Annelis deltagande på Träffen.
Vi har idag 24 medlemmar, dock endast en 49er besättning. Vi ber Anjemark påminna den
aktiva 49er-besättningarna igen.
Anneli mailar en medlemsbekräftelse när avgift är betald. Anneli har också hittat att vi har ett
bankgiro i Handelsbanken som gör inbetalningarna enklare.
Anneli har även gått en kurs om kommande GDPR, som reglerar hur personuppgifter får
bevaras.
Diskuterades även reklamplats på hemsidan och sponsorer till event. Viktigt att seglarna
informeras innan så inga konflikter mellan sponsorer uppstår. Frågan tas upp på nästa möte.
Hemsidan
Thomas informerade att den börjar bli komplett. Återstår en del om 49er och 49Fx.
Tävling
Aktuella datum för 29er-tävlingar är inlagda på hemsidan.
NOR finns publicerad för EM i Finland dock ännu inte anmälningsmodul. Sista
anmälningsdag är 1/7 därefter förhöjd avgift fram till 22/7.
SSF (Isabelle Lindsten) har skickat ett mail om att arrangera JSM eller riktigare hur förenkla
att arrangera JSM då det nu är svårt att hitta klubbar som vill åta sig denna tävling. Mailet
diskuteras på nästa möte.
Träning
Charlie har skickat en klasstränarrapport efter begäran av Cicci Jonsson på förbundet.
Charlie har fortsatt sin sammanställt på plan för 2018 som skickats till styrelsen.
Gällande läger/träningar kommer publiceras på hemsidan.
Charlie och Thomas har uppdaterat förslaget på träningar.
Efter årets två inledande läger i Båstad 29 mars – 2 april 2018 (SSF) läger innan EUcupen i
Cavalaire (Frankrike) är följande läger möjliga:
5-8/4 Påskläger GKSS, Marstrand
2-3/6 Riksläger, Motala
4-6/8 EM läger på plats i Finland
6-12/8 EM Coachning
31/8-2/9 Träningshelg och Prova på segling under singlehanded JSM (2 dag)
8-9/9 Riksläger i samband med Motalaskiff

1-4/11 Höstläger tillsammans med optimisternas riksläger (optimisterna är intresserade)
November Seglarträffen (2 dagar)
Björn har lyft frågan om att seglargymnasielever kan vara med som coacher då de behöver
ledarskapsdagar som mästerskapscoach. Även Björn själv har visat intresse att coacha på
EM. Det blir en obligatorisk anmälan och avgift för coachning på EM 4-12/8. Planen är att ha
två coachbåtar och att samarbeta med Norge och Danmark. Avgiften beslutades efter att en
budget tagits fram.
Vi skall även se till att skaffa någon form av teamkläder, t ex T-shirten från förra året som var
årsneutral. Provstorlekar kan t ex visa på GKSS OCR.
Internationellt
Pågår diskussion om säkerhet, pågår diskussion om att införa trapetsselar med
urkopplingsbar krok. Internationella förbundet dock tveksam till att det skall vara
obligatoriska redan under kommande UVM (juni-18).
Det kommer snart bli omröstning om VM-arrangör 2020, kandidater är Weymouth och
Travemünde. Förbundet får snart inbjudan till omröstningen, därefter svara inom en vecka
(omkring 18/3).

Nästa möte
Beslutades till onsdagen den 21 mars kl 19.30. Thomas skickar kallelse som vanligt.
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