RS Feva, Svenska klassförbundet
Styrelsemöte 18-10-30 kl 17:00 LdSS klubbhus
Närvarande:
Erik Waller (Ordförande)
Björn Bengtsson
Magnus Sönnergren
Robert Hedin (Sekreterare)
Joakim Karlsson (i)
Frida Winzell (i)
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
Swedbank har försökt nå Joakim genom Robert ang bankärendena gällande
kassörsrollen så att vi kan se vad vi har i kassan m.m.
Valberedning:
Cathrine Gehrle (Långedrag) och Claudia Lundgren (Uppsala) finns som förslag som
valberedning – Bjud in Cathrine och Claudia till nästa möte. Robert kontaktar och frågar
om valberedningsjobbet kan vara intressant. 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. Förening.se
för att se vad en valberedning gör.
Revisorer:
Vi är också i behov av två stycken revisorer. Be CG & CL försöka hjälpa till med
revisortillsättning (kan från Fredrik ? från Uppsala vara intresserad av att fortsätta?)
Kappsegling
KM 15-16/9 – Genomfördes i Kullavik och var lyckat. 11 båtar var med och fajtades i
den bitvis hårda vinden. Klassmästare blev Kjettil Leke och Viktor Sönnergren
JSM 6-7/10
Coach som hjälpte till vid tävlingen var Axel Pantzare
19 båtar var med och tävlade om titeln och det var Theo Westerlind och Carl White som
till slut korades som Svenska Mästare
Under tävlingen som seglades, under annorlunda förutsättningar (vindar och
(båt)vågor), kom det fram att vi har något otydliga klassregler.
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·

Mätregel: 6x utväxling som går att köpa är inte reglementsenliga (skall vara max
4x)
· Gennaker på undanvind: Snabbare med plattläns i vissa lägen och skall skotas i
lä
· Hålla ut focken på undanvind. Idé att den också skall skotas i lä?
Björn har tagit kontakt med Internationella RS förbundet för att få råd i ärendet (läs
separat mail i Fevamailboxen från 12/10 -18) och väcka en debatt då vi ser att
otydligheterna kan hämma tillväxten i klassen.
Hur skall vi promota JSM (?), JNM (Norge), JEM (?) & JVM (Italien) 2019 för att få mer
drag och deltagare. Avvaktar vart det skall vara EM & SM och lägger upp en plan efter
det.
Många tävlingar har varit på Kullavik – skall vi försöka ha tävlingar någon annanstans
under 2019?
Träning och träningsläger
Inget mer träningsläger i år men ambitionen.
Var skall träningsläger anordnas nästa år? Skåne? Påsklovsläger Båstad (SSF)?
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. Hur mycket finns kvar?
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?
Film…
Övriga frågor/Besättningspool
Seglarträffen 24-25/11 i Malmö – Frida W har meddelat att hon fått förhinder och inte
kan vara med. Björn tar kontakt med utvalda om någon i Skåne kan representera
Fevaförbundet (kolla medlemsregistret (Lomma m.m.))
Björn har uppdaterat rankingserien för 2018 på hemsidan som är komplett förutom att
medlemmssorteringen (de som inte är medlemmar skall bort). SuperCup planeras på
KKKK samma helg som regionkvalet för Optimister våren 2019.
Besättningspoolen har fungerat under säsongen med flertalet matchningar.
Under förra mötet kom det fram att Frida fick mycket administrativt jobb i form av diverse
mailfrågor direkt till henne – en mailadress har därför skapats för klasstränarrollen
Feva.Traning@gmail.com så att arbetet kan delegeras/avlastas/tas över.
Nästa möte
Tisdagen den 11’e December kl.17:00-20:00 Plats: LdSS
Punkter att ta upp då: Medlemsavgiftsindrivning, Tävlingskalender, Kassörsrollen –
bankuppgifter, Valberedning
Mötet avslutas
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