Kallelse till ordinarie årsmöte för svenska J/70
förbundet
Plats:

Datum:
Tid:

Styrmansgatan 4 (högst upp), Stockholm

2016-03-09
18:30

Preliminär dagordning för J/70 förbundets årsmöte 9
mars 2016
1. Årsmötets öppnande

2. Upprop och upprättande av röstlängd

3. Fastställande av föredragningslista för mötet

4. Val av justeringsman att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
5. Val av två rösträknare

6. Fråga angående mötets behöriga utlysande

7. Val av ordförande samt sekreterare för mötet

8. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport
9. Revisionsberättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Val av ordförande samt tre (3) ledamöter

12. Val av vilken av styrelsens medlemmar som ska representera svenska J/70förbundet i internationella förbundet.

13. Val av revisor och revisorssuppleant
14. Behandling av motioner

a. Kappseglinsserie 2016

15. Övriga ärenden vilka styrelsen vill lägga fram för årsmötets beslut

16. Fastställande av budget samt årsavgift för kommande verksamhetsår
17. Övriga frågor

18. Årsmötets avslutande

Styrelsens verksamhetsrapport för året 2014/2015

J/70-förbundet har sedan förra årsmötet i November 2014 haft följande
verksamhet:
-

-

-

-

Etablering av en Facebooksida för aktuell information från
J/70-förbundet och mellan J/70-seglare och övriga som är
intresserade av J/70-segling i Sverige.

Etablering av en hemsida (www.j70.se) där information av lite
er statisk karaktär om förbundet, båten, kappseglingar mm.
anslås. Denna sida länkar till Facebooksidan som nyhetsflöde.
Hemsidan använder sig av svenska seglarförbundets system
för att bygga hemsidor för klassförbund, medan domänen
j70.se hostas hos Bahnhoof för att sedan peka på
seglarförbundets sidor.

J/70-förbundet har under sommaren 2015 arrangerat en
nationell kappseglingsserie ”Dynamant J/70 Cup Sweden”
bestående av följande delseglingar:
o GP1: Lidingö Runt + Viggan Open, Stockholm 9-10 maj
o GP2: Apply Emtunga Cup, Marstrand 13-14 juni
o KLM: Nautiska Sandhamnsregattan, Sandhamn 6-8
augusti
o GP3: Tjörn Runt, Stenungsund15-16 augusti
o GP4: Oktoberpokalen, Saltsjöbaden 26-27 september
o Totalsegrare i cupen blev: SWE713 med Manus Tyreman.
o Segrare av bandelen blev: SWE792 med Oscar Lundqvist.
Under 2015 arrangerades det första svenska
klassmästerskapet för J/70 där 15 båtar gick i mål vilket gör
att om KLM 2016 samlar 15 båtar som går i mål kommer J/70
ha SM-status 2017.

Svenska J/70-förbundet har under verksamhetsåret kvalificerat
sig som röstberättigade i internationella J/70-förbundet och
lagt sin röst på Italien för VM 2017.
Under slutet av verksamhetsåret har en nationell
kappseglingsserie för 2016 planerats enligt följande:
o Sandhamn Open, 11-12 juni - Sandhamn/KSSS
o Klassmästerskap, 27-28 augusti (Tune up 26:e) Marstrand/MSS
o Oktoberpokalen, 24-25 september Baggensfjärden/Sune Carlsson & KSSS
o Utöver denna kommer en Stockholmsserie och en
Västkustserie arrangeras under 2016.

Förslag till ny styrelse för svenska J/70-förbundet
Följande ledamöter föreslås till ny styrelse för svenska J/70-förbundet:
Ordförande:
Jim Rotsman
Sekreterare och Kassör:
Oscar Lundqvist
Kappseglingsansvarig:
Magnus Woxén
Representant i Internationella förbundet: Pelle Nihlmark
Ledamot:
Johan Åstradsson

Motion angående kappseglingsserier för J/70 - 2016
Motion

Magnus Woxén och Johan Åstradsson föreslår att J/70-förbundet ska arrangera
kappseglingsserier under 2016 enligt följande förslag.

Grundig Sailing Cup

(Nationell Cup med kvalificering till mästerskap)





Sandhamn Open, 11-12 juni - Sandhamn/KSSS
Klassmästerskap, 27-28 augusti (Tune up 26:e) - Marstrand/MSS
Oktoberpokalen, 24-25 september - Baggensfjärden/Sune Carlsson & KSSS

Stockholmscup







KSSS Vårrulle + Clinic, 23 april
KSSS Baggen, 8 maj
Viggan Open, 22 maj
Sandhamn Open, 11-12 juni
Oktoberpokalen, 24-25 september
KSSS Baggen, oktober/november

Västkustcup




Lerkil, 28-29 maj
Apply Emtunga Cup, 18-19 juni
Klassmästerskap, 27-28 augusti (Tune up 26:e) - Marstrand/MSS

Rätt att delta

För att delta i någon av serierna ska samtliga ordinarie besättningsmedlemmar
vara medlemmar i J/70-förbundet.

Styrelsens förslag till medlemsavgift för 2016
Medlemsavgift

Medlemsavgift för 2016 förslås till 100 kronor per person.

Båtavgift

Båtavgift för 2016 förslås till 400 kronor per person.

