RS Feva, Svenska klassförbundet
Styrelsemöte 19-03-27 kl 17:30 LdSS klubbhus
Närvarande:
Erik Waller (Ordförande)
Björn Bengtsson
Magnus Sönnergren
Föreslagen agenda
· Föregående protokoll
· Revisor?
· Kappsegling
· Träning / Träningsläger
· Medlemsavgift Fevaförbundet
· Årsmöte
· Övriga frågor
Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom
Revisor ?
Fredrik Södermalm anses vara revisor fortsatt om inget annat meddelas.
Kappsegling
11-12/5 OCR Långedrag– kan Feva få vara med? Erik kollar med ansvariga om Feva
skulle läggas in som en deltagande klass.
5-6/10 OCR Stockholm: Magnus kollar att Feva kommer att bjudas in som deltagande
klass. Om så är fallet, kommer denna tävling att vara en deltävling i rankingen.
Björn har uppdaterat seglingsprogrammet på hemsidan
Träning
Catrin Gerle har i mail bekräftat att träningsläger i Långedrag 13-15 april kommer att bli
av.
Magnus kollar eventuellt träningsläger ihop med E-jollarna i Kullavik, under
månadsskiftet juni-juli.
Medlemsavgiften Feva förbundet
Beslut togs på mötet att till årsmötet föreslå oförändrad medlemsavgift i Fevaförbundet
på 150 kr/seglare och år.
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Årsmöte
Årsmötet bestämt att bli lördag den 6 april klockan 14-16 i Kullaviks klubbhus.
Kallelse går ut senast den 20 mars, publiceras på websidan.
Valberedningen behöver ta fram en sammanställning av deras arbete helst innan
kallelsen går ut.
Kassören behöver prata ihop sig med revisorn för att ta fram en revisionsberättelse.
Denna ska ligga som bilaga till kallelsen.
Björn åtar sig att sammanställa en verksamhetsberättelse för 2018.
Förslag framkom att köra film/bildspel från säsongens Feva
regattor.
Förbundet kommer att avsätta pengar för att bjuda de som deltar på årsmötet på fika.
Övriga frågor
Mötet beslutade att utse Björn Bengtsson som representant på Seglardagen.
Nästa möte
Om behov finns kommer vi att kalla till ett extra möte för att planera årsmötet. Vi räknar
dock med att kunna sy ihop planeringen på distans.
Mötet avslutas
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