Skype möte 9:er förbundet, 2018-08-28
Närvarande: Lars, Thomas, Anneli, Marcus och Charlie.
Frånvarande: Bosse
1. Föregående protokoll
Justerades och fastställdes.
2. Ekonomi/Medlemsavgift
Ingen genomgång av ekonomin.
•

Medlemsavgifter
Flera 49er 0ch 49erFX medlemmar har inkommit.

3. Stadgar
Justering (20180828):Lars och Thomas tar fram ett förslag på stadgar för 9:er förbundet
som delges styrelsen innan mötet den 18/9. Målet är sedan att de skall vara klart till
årsmötet som hålls i samband den KSSS OCR (5-7/10).
4. Tävling
• Tävlingsbestämmelser
Diskussion om hur rankingen i GP ska ske, Thomas tar fram förslag på en ranking
separat för gast respektive rorsman och för besättning.
•

29er

•

49er

5. Träning
Planeringen rullar på för GP och träning i Motala. Det är 21 besättningar anmälda.
Båths kommer upp med ett släp till Motala.
6. Årsmöte
Sedan tidigare bestämt att planeras i samband med KSSS OCR.
Lars tar fram en agenda och körschema för årsmötet.
Thomas kollar med KSSS om möjlighet låna lokal.
Vi meddelar alla medlemmar via e-post, hemsida och facebook
7. Info från internationella förbund
• 29er
I internationella förbundet för 29er diskuteras
- Framför stor kritik på finska organisationen i Helsingfors EM
- Nedröstning ångande carbon mast och fethead stor
•

49er
Det diskuterades på mötet i internationella förbundet 49er
- Flytt av förbundet/skapande av registrerat förbund osv. Till Schweiz.
- nej till diverse ändringar på båt bl.a. att få ta bort mast stoppern i skenan.
- ja till att top 10 på VM måste ha det nummer fram till nästa VM
- ja till stort track VM vartannat år, samma platser som redan lagda tävlingar.
- Korta race, Winner takes it all.

8. Övrigt
Annelie tar fram en Piké tröja för att kunna sälja via 9er förbundets hemsida.

9er förbundet har fått in en önskan att ta fram förslag på coach/tränare till regattor och
gå ut med det i tid så seglare kan ta ställning till. Detta gäller både 29er såsom 49er/FX
9. Nästa möte
Sedan tidigare bestämt till 18/9 kl 20.00.
Vid protokollet
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