Skype möte 9:er förbundet, 2018-06-05
Närvarande: Lars, Thomas, Anneli, Marcus, Charlie och Bosse.
Frånvarande: -

Föregående protokoll
Justerades och fastställdes.
Ekonomi/Medlemsavgift
Vi är felaktigt registrerade, som 29er-förbundet istället för det riktiga 9er-förbundet, hos SSF.
Anneli och Thomas reder ut detta.
 Medlemsavgifter
Fortfarande är få 49er-seglare medlemmar 2018. Marcus gör en drive om medlemskap till
de seglarna som tävlar aktivt. Målsättning är att de skall vara medlemmar innan EM i
Gdynia.
 2018
Anneli har inte hunnit med ekonomiadministrationen men hoppas hinna med det snart.
Stadgar
Lars har skickat lite underlag för att ta fram nya stadgar. Bereds framöver.
Tävling
 Tävlingsbestämmelser
Thomas håller på arr ta fram ett förslag men är ännu inte riktigt klar.
 29er
EM 2018 Helsingfors
Intresset för årets EM är svalt, endast 5 båtar har anmält intresse på vår hemsida. 9erförbundet kommer därför inte stå med tränare och coachning utan vi satsar på JNoM.
Charlie pratar med Björn.
JNoM Båstad
En anmälningslista har gått ut via Charlie för JNoM i Båstad. Idag har endast 3 anmält
intresse men flera seglare har sagt att de är intresserade av att delta (bl a till Charlie vid
träningslägret i Motala). Anmälan till tävlingen gör seglarna själva på JNoM-hemsida.
Det blir en coach från 9er-förbundet och troligen även en för GKSS. Charlie håller ihop
tävlingen från 9er-förbundet.
Kommande tävlingar
GKSS Skiff har flyttats till 22-23/9 samt EUcup avslutning 24-27/10.
Nästa år har flera ändringar anmälts. T.ex Rungsted vill flytta sin EUcup till 11-12/5 (dvs
samma helg vi normalt har GKSS OCR). Ännu inget bestämt, även 49er har planer på
flytt av regattor men inget bestämt.
Regattan i Motala i höst måste planeras. Charlie pratar med Björn på MSG och styr upp
arrangemanget. Charlie tar även fram information för hemsidan.
SM: Inget nytt.
 49er
U23 JVM 49er Marseille
Om det blir tillräckligt många svenska seglare skall förbundet undersöka möjligheten att
skicka en coach till tävlingen.

Träning
 Träningslägret i Motala
Genomfördes senaste helgen med 11 båtar, med många nya seglare.
 Skåne
Charlie gör ett läger kommande helg i Skåne där det finns många nya seglare. Möjligen
blir det också ett läger i GKSS.
Årsmöte
Bestämdes att planeras i samband med KSSS OCR.
29er-representant
Ännu ingen tillfrågad. Otto Berg samt Maja Hansson-Mild eller Elin Nordin skall tillfrågas.
Nästa möte
Beslutades till onsdagen den 26/6 juni kl 20.00. Thomas skickar kallelse som vanligt.
Samt ett innan Motala skiff 28/8 kl 20.00.
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