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Skype möte 9:er förbundet, 2019-06-18
Närvarande: Lars, Anneli, Henrik, Bo och Marcus.
Frånvarande: Nina, Alice, Charlie, Thomas och Paul.

1. Föregående protokoll
Fastställdes utan ändring.
2. Medlemsavgifter/Ekonomi
Medlemsantalet ungefär samma som sist. Anneli har fått betalt för nästan alla tröjor. Anneli har
också köpt tältet som nyttjas på tävlingar som en samlingsplats för 9er-förbundet.
3. Tävling
29er
• Mästerskapscoachning VM Gdynia; Henrik har sett till att det blir coachning på VM. han
kommer också se till att en ribb körs ned till Gdynia inför tävlingen.
Två svenska båtar ska segla med danskarna vilket är olyckligt, vore bättre med en
sammanhållen svensk trupp. Vi får bereda denna fråga djupare till nästa år och fundera på hur
vi löser detta framöver.
• VM Gdynia; Beslutades att Henrik har fullmakt att representera Sverige på möte med int.29erförbundet på VM.
• Lars har skickat in förslag internationella förbundet om att börja använda till nationsflagga
utöver nationalitetsbokstäver samt större siffror a´la 49er/Fx. Med dessa förändringar blir det
enklare att skilja båtarna och att följa tävlingar för åskådare.
• Tävlingsreglemente 29er
Behandlades ej på detta möte.
49er/Fx
4. Träning
• LJS i Linköping anordnar ett Rookieläger på Roxen den 6-7/7.
• Charlie kommer se till att det finns en representant från förbundet på JSM för information och
prova på segling. Han kommer förmodligen inte själv närvara på JSM
5. Övrigt
Efter diskussion beslutades att seglargymnasierna skall tillfrågas om att adjungera en tränare till
9er-förbundets styrelse för att få en starkare koppling till seglarna och tränarnas kunskap.
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Anneli m.fl. betonade också att de yngre seglarna ”på väg upp” har fått ett stort stöd av de
etablerade 49/49Fx-seglarna, samma borde utvecklas för 29er.
Hur får vi mer kontakt med seglarna? Viktigt att vi jobbar med denna fråga. Nya medier typ grupp i
FB, Snapchat, Instagram, mail, sms, mer? Beslutades att öppna ett Instagram-konto för 9erförbundet.
Ett formulär för medlemsansökan för att få med alla uppgifter (obligatoriska uppgifter).
6. Nästa möte
Nästa möte bestämdes till 10/9 kl. 19.30-21.
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