
Dagordning för Svenska Finnjolleförbundets telefonmöte/styrelsemöte 29 mars 2017 
Närvarande: Torsten, Stefan och Henrik. 
 

1. Mötets öppnande  
Torsten öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 
 

2. Val av ordförande för mötet  
Till ordförande valdes Torsten. 
 

3. Val av sekreterare för mötet 
Till sekreterare valdes Stefan. 
 

4. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 

5. Svenska Finnjolleförbundets förslag till Internationella Finnjolleförbundet 
Diskutera och besluta utifrån eventuellt svar från IFA. 
Något svar från IFA har inte kommit än. Stefan har mejlat Björn som lovade att stöta 
på IFA om ett svar på vårt förslag. Styrelsen avvaktar svar. 
 

6. U23-satsningen (se sammanfattning från arbetsdagen i Karlstad) 
För U23-satsningen planeras att tre olika sponsorpaket, med olika innehåll, tas fram 
för att kunna locka företag på olika nivåer. 
Torsten har tidigare diskuterat sponsring med en av förbundets medlemmar, vars 
företag är intresserat av att stötta vår U23-satsning. 
Torsten kommer att kontakta företaget för att diskutera vilken nivå som är rimligt och 
på så sätt använda detta som en fingervisning för hur sponsorpaketen ska utformas. 
Stefan kommer att kontakta Leif Carlsson på Sune Carlssons Båtvarv i Saltsjöbaden för 
att undersöka intresset för att låna ut båtar till U23-satsningen. 
 

7. Sarbys tavlor 
Styrelsen BESLUTADE att avvakta med beslut till nästa möte. 

 
8. Träningsläger 2017 

Styrelsen BESLUTADE att anordna ett ”Kom igång träningsläger” 22-23 april i Karlstad. 
Avgiften för träningen (inklusive förtäring) blir 350:-. 
För de U23-seglare som deltar i träningen står Svenska Finnjolleförbundet för avgiften 
som en del av U23-satsningen. 

 
9. Digital lagring av personregister (ny lag som gäller från maj 2018) 

Henrik informerade om den nya lag som träder i kraft nästa år. 
Han planerar att ta bort adressuppgifterna från medlemsregistret på hemsidan samt 
titta på en teknisk lösning för att administrera medlemsuppgifter och på så sätt 
undvika problem när den nya lagen införs. 
 



10. Rapport från Seglardagen 2017 
Torsten rapporterade från Seglardagen och berättade att han diskuterat med Marie 
Björling Duell kring samarbetet mellan SSF och SFF. Önskemålet är att utöka 
samarbetet kring kriterierna för landslagsuttagning mm. 
Torsten framförde även åsikten att klassförbunden bör vara en resurs för tillgänglig 
segling för alla, som SSF har som devis, vilket Marie gärna ville höra mer om. 
 

11. Finn World Masters 2017 
Det svenska deltagandet på Finn World Masters på Barbados blir åtta båtar vilka 
lastades i container under vecka 13 för transport till Barbados. 
En förfrågan om stöd till de ställningar som tillverkats för transporten har inkommit 
till styrelsen. 
Styrelsen BESLUTADE att något ekonomiskt stöd INTE skall betalas ut då 
”ägarstrukturen” samt användningsbehovet är oklart. 
 

12. Medlemsavgifter m.m. 2017 
Årets medlemsavgifter har betalats in på ett bra sätt. Henrik har noterat att några nya 
medlemmar har tillkommit och att några aktiva seglare inte betalt än men att han 
väntar in betalningar när vi kommer lite närmare säsongsstart. 
Hemsidan samt avgifterna till SSF är betalda. 
 

13. Hemsidan anpassad för mobil och ”padda” 
Hemsidan är uppdaterad och fungerar bra. I början var rubriktexterna lite små när 
hemsidan besöktes från dator men detta har åtgärdats. 
 

14. Utökning av styrelsen 
En utökning av antalet ledamöter i styrelsen diskuterades. 
Styrelsen BESLUTADE att kontrollera stadgarna till nästa möte. 
Frågan tas upp på nytt vid nästa möte. 
 

15. Övriga frågor 
Oron för att deltagarantalet vid säsongens första regatta, GKSS, OCR, på grund av att 
flera båtar är på väg till Barbados för Masters VM verkar i dagsläget obefogad. 
Ett tiotal seglare har redan nu planer på att delta. 
 

16. Nästa telefonmöte/styrelsemöte 
Kallelse till nästa möte skickas ut när svar finns kring U23-satsningen. 
Torsten kallar till detta.  
 
 
 

 

 

 


