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Org.nr: 802420-2379

Skype möte 9:er förbundet, 2019-01-15
Närvarande: Lars, Anneli, Thomas, Marcus, Alice, Charlie, och Bo.
Frånvarande: Nina, Henrik och Paul.

1. Föregående protokoll
Fastställdes utan ändring.
2. Facebook
Thomas har gett redaktörbefogenhet till styrelsen.
3. Medlemsavgifter/Ekonomi
Förtydligas att endast ett medlemskap krävs för alla klasser i 9er-förbundet. Bosse uppdaterar
hemsidan och info på både hemsidan och Facebook.
Anneli har gjort en budget för 2019 (finns i det gemensamma Admin-Excelarket (flik 2019)).
Lars har fått ett brev från skattemyndigheten via Susanne Sommarlund (tidigare ordf i 9er
förbundet), detta vidare befordras till Anneli.
4. Konstituering
Styrelse 2019
Tävlingsansvarig (tävling): Tillsvidare styrelsen (där Henrik och Charlie bildar en arbetsgrupp med
stöd av resten av styrelsen).
På Årsmötet valdes även Carl Leuckfelt som 29er seglingsrepresentant, förutom Alice Moss (29er)
och Marcus Angemark (49er/Fx).
5. Tävling
29er
• Nya klassregler (från int.29er-förbundet)
o Tjejer skall ha en röd romb i seglet.
o Runda siffror skall användas, digitala siffror är ej tillåtet. Beslutades att detta ej
kommer vara tvingade i Sverige under 2019.
o Ny focken som förstärkts, har en dragkedja i förlik (a´la 49er), tillåts från 1 mars.
• Från de int. reglerna beslutades ett undantag i Sverige under 2019 där pulsklocka tillåts på
tävlingar.
• Tävlingsreglemente
Thomas vill snarast lämna över förslaget på sitt förslag till reglemente.
Banor bör likna de som används enligt klassreglerna (finns fint beskrivet i de internationella
klassreglerna). Besluten ovan skall tillföras tävlingsreglementet.
• Coach på tävlingar
Charlie har äskat medel från SSF, för alla tre 29er-mästerskap (EM, VM och xx) samt JVM 49er i
Norge. Charlie gör en budget som styrelsen godkänner innan vi informerar seglarna. Vilken typ av
coach som skall skickas diskuterades, beslut tas senare när vi har mer förutsättningar.
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Anneli informerade att SSF lagt ut en länk till en stiftelse (Kung Gustaf V:s 90-årsfond
http://gv90.se/ansokan/) där man kan söka pengar för ledarutbildning som syftar till att stödja,
stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet genom utbildning av ledare.
• Tävlingskontrakt
Tävlingskontrakt efter modell från E-jolleförbundet skall tas fram. Viktigt att seglarna ”kommittar”
sig om att delta så att vi och alla seglare vet förutsättningarna både ekonomiskt och vad gäller
coachning.
49er/Fx
• Lite osäkert när GKSS OCR går kan möjligen krocka med EM.
• Coach på JVM; se ovan under 29er.
6. Träning
• Påskläger
o Skåneläger (SSF:s läger) arrangeras 15-19/4. Charlie kommer vara tränare på detta läger.
o Cavaliare: Per Frykholm (LerumSG) kommer vara coach för gymnasieeleverna. Han finns i
Cavaliare 15-18/4 innan EUcupen som seglas 19-22/4. Även Norge finns på plats med eget
träningsläger. Norrmännen har även ett läger i Moss för nybörjare under samma tid.
7. Övrigt
9er tröjor; Information tröjorna och hur man beställer finns nu utlagt på hemsidan och Facebook.
8. Nästa möte
Nästa möte bestämdes till 19/2 kl 19.30-21.
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