RS Feva, Svenska klassförbundet
Styrelsemöte 18-08-28 kl 18:30 LdSS klubbhus
Närvarande:
Erik Waller (Ordförande)
Björn Bengtsson
Magnus Sönnergren
Robert Hedin (Sekreterare)
Joakim Karlsson
Frida Winzell

Föreslagen agenda
· Föregående protokoll
· Styrelsens roller / Plan för revisorer och valberedning
· Kappsegling / JSM, JNM, JEM, KM
· Träning / Träningsläger
· Bredda klassen - 50’000:- till vad?
· Övriga frågor
Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom
Styrelsens roller
Joakim har konstituerande protokollet och tagit i kontakt med Swedbank ang
bankärendena gällande kassörsrollen - dock släpar det från bankens sida.
Cathrine Gehrle (Långedrag) och Claudia Lundgren (Uppsala) finns som förslag som
valberedning – Bjud in Cathrine och Claudia till nästa möte. Fler föräldrar finns i
Linköping, Skåne m.m. som skulle kunna vara aspiranter till styrelsejobb. Uppdatera
med protokollen på hemsidan och guida CG & CL var dom hittar protokollen inför nästa
möte.
Vi är också i behov av två stycken revisorer.
Kappsegling
Från föregående protokoll - Magnus lyssnar av med Frida om att få en tränare från RS i
England för att lyfta våra lokala tränare. Inget nytt.
JNM – Fina resultat med svenskt guld och silver. 18 båtar var med och gjorde upp varav
14 kom från Sverige, 2 från Norge och 2 från Danmark. Bra coachning från klasstränare
Frida där alla Fevaseglare fick vara med (uppskattat från våra grannländers deltagare)
Tyvärr fick vi ingen respons från tävlingsledning på våra frågor som ställdes (se
föregående protokoll) kan ha berott på att fel person kontaktades och inte
vidarebefodrades.
JNM 2019 som går i Norge planeras till 29/7-4/8, VM-19 slutar den 26/7 i Italien så det
är inget som ’krockar’. Magnus svarar Norska förbundet att flytten av datum skall vara
OK.
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JEM -- 2 besättningar var med och representerade Sverige och gjorde det med bravur.
Båda gick till guldfinal och hamnade till slut på 25’e och 28’e plats – mycket bra jobbat!
JSM 6-7/10 – Fevaförbundet (Björn) meddelar via mail till våra medlemmar att JSM går
över två dagar 6-8/10 – det är redan meddelat på vår hemsida. Idag står det fortfarande
felaktigt på KSSS hemsida 5-9/10. Även priset diffar – Fevaförbundet kommer inte gå
vidare i ärendet utan väntar till efter och en summering.
Frida kan inte vara och coacha på JSM men hjälper till att hitta en ersättare.
Hur skall vi promota JNM & JEM 2019 för att få mer drag och deltagare.
KM 15-16/9 – Frida kommer att vara med och coacha. Anmälan bör komma upp snart
Det kan behövas fler som bemannar. Uppmuntra att man kan upplåta boende för gäster
som kommer långväga ev genom (gäller alla regattor på nationell nivå).
Träning och träningsläger
Träning inför Lilla Tjörn Runt 11/8 – Frida höll i träning och assisterade vid och efter
tävlingen. Bra uppslutning och bra träning dagen innan (7 besättningar) men tyvärr inte
så många båtar på själva LTjR 15 båtar jämfört med 26 st 2017. Orsak till manfall: Hårt
väder? Ingen avslutning på alla sommarseglarskolor, eller? Bättre kommunikation med
klubbarna.
Inget mer träningsläger i år men ambitionen och viljan att ha det finns.
Bredda med fler läger utanför Göteborgsområdet – ta med intresset i en enkät (se övriga
frågor).
Bredda klassen - 50’000:- till vad?
Denna punkten har vi med för att återkommande påminna oss vad som kan göras för att
bredda klassen i Sverige.
En inventering av Fevaaktiviteten i landets klubbar behövs (vilka klubbar har fevor, antal
fevor, plan för framtiden, antal fevaseglare, tränarfrågor, bidrag för Fevaköp) - Robert tar
på sig att börja på ett formulär i ’Google Formulär’
Hur får vi igång ett aktivt forum (Facebook) likt Danmark
Övriga frågor/Besättningspool
Björn har uppdaterat rankingserien för 2018 på hemsidan. KM & JSM är kvar i serien för
i år.
SuperCup planeras på KKKK samma helg som regionkvalet för Optimister våren 2019.
Besättningspoolen har fungerat under säsongen med flertalet matchningar.
Mycket administrativt jobb i form av mailfrågor till Frida – hänvisa till rätt kanaler ex
Facebook. Skapa en mailadress för klasstränaren så att arbetet kan
delegeras/avlasta/tas över ex Feva.Klasstranare@gmail.com
Nästa möte
Tisdagen den 30’e Oktober kl.18:30-20:30 Plats: LdSS
Mötet avslutas
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