Skype möte 9:er förbundet, 2018-09-18
Närvarande: Lars, Thomas, Anneli, Charlie och Bosse.
Frånvarande: Marcus
1. Föregående protokoll
Justerades och fastställdes.
2. Stadgar
Thomas skickar ut förslaget på stadgar till styrelsen. Styrelsen uppmanas snarast komma
med synpunkter.
3. Tävling
• Tävlingsbestämmelser
Pulsklocka är idag inte tillåtet enligt klassreglerna. Dock kommer det att komma en
förfrågan om undantag från denna regel i Sverige.
• 29er
Motala
Bra träningsläger, mycket bra genomfört av alla inblandade. Den planerade tävlingen
fick dock strykas av diverse anledningar.
GP i Kullavik
Bra tävling, vissa problem med samordningen med Feva. Tävlingen krockade med en
träningshelg i Skåne varför deltagarantalet blev mindre än önskvärt. Dylika krockar
måste undvikas i framtiden.
GKSS Skiff
Blir inställd p.g.a. för få anmälda deltagare. Detta var bl.a. orsakat av att tävlingen sent
flyttat helg och den nya helgen krockar med tävling i Norge. Viktigt med dialog framöver
så att vi undviker krockande tävlingar med färre deltagare på våra tävlingar.
KSSS OCR 5-7/10
Vi får hoppas på stort deltagarantal i Stockholm (som det brukar vara...).
Tävlingsprogram 2019
Blir en uppgift för nya styrelsen att ta tag i när sanktionerna är klara från SSF.
•

Information om tävlingar (och annan information från förbundet)
Hur får vi seglarna att anmäla sig i tid till tävlingar? Frågan diskuterades, troligen är FB
bästa informationskanalen.
Charlie sätter ihop en checklista för vilka regler som gäller för att tävla i 29er-klassen
(regler, medlemskap i förbund, anmälningar till tävlingar, visselpipa, mm). Charlie gör
även en aktivitet med seglarna på Marstrandslägret 1-4/11.

•

49er
-

4. Info från internationella förbund
• 29er
Förbundet kommer höja medlemsavgifter till $15 ($30 per båt).
5. Träning
• Marstrandslägret arrangeras 1-4/11.
• Ett läger kommer arrangeras av danskarna i Århus för 29 och 49/Fx helgen 10-11/11.
6. Årsmöte

Årsmötet, som hålls i samband med KSSS OCR den 6/10, diskuterades och agendan
fastslogs enligt förslaget från Lars. Charlie informerar Skåneregionen. Viktigt att vi också är
representerade i de internationella förbunden (29 och 49/Fx).
Beslutades att styrelsen föreslår årsmötet om oförändrad årsavgift.
Dagordning och kallelse ”skickas ut” på hemsida och FB. Mötet hålls kl 17 eller 1 timme efter
första målgång i sista racet. Bosse lägger ut kallelsen på hemsidan snarast.
Viktigt att alla promotar årsmötet på många håll.
Nya styrelsen skall uppmanas jobba med tävlingsprogram 2019, representanter och
aktiviteter i de olika regionerna (Syd/Skåne, väst- och ostkusten) och effektiv/fungerande
informationsspridning till medlemmarna.
7. Övrigt
Annelie får ett förslag på tröjtryck inom kort som hon mailar ut till styrelsen.
8. Nästa möte
Blir årsmötet i samband med KSSS OCR 6/10.
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