
 
Start i Svenska Mästerskapen 2019 i Marstrand. Fotograf: Okänd 

 

Svenska Finnjolleförbundet 
Protokoll allmänt medlemsmöte i Karlstad 14 september 

 
1. Mötet öppnas 

Torsten öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 
 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Torsten valdes till ordförande och Jonas till sekreterare. 

 
3. Val av två justerare och tillika rösträknare 

Svante C och Fredrik T valdes  till justerare och tillika rösträknare. 

 
4. Datum för SM för OK-jolle och Finnjolle i Karlstad 2020? 

Master EM krockar med SM och de nordiska ländernas 

nationella mästerskap. Frågan att flytta  SM diskuterades. 
Det bestämdes att frågan bordläggs  och styrelsen  
tar beslut i frågan. 
  
  

5. Nordic Cup 

Förslag från Norge, Nordic cup på våren och hösten, 

I Norge i juli. Diskussion om Nordic cup  eller NM fördes. 

Det bestämdes att vi börjar med Nordic cup och sedan i framtiden ett NM som 

vandrar runt i norden. 

Telefon möte om datum mm för Nordic cup/NM med de nordiska förbundens 

styrelser hålls. 

 

 



 

 
6. Finn Draft 2019-2020 

Pär Friberg redogör för Finndraft, 
Låna ut båt 1 poäng, kappsegla 5 poäng. 
Dokument  som beskriver Finndraft finns på hemsidan. 
 

 
7. Senaste verksamhetsberättelsen kompletteras med tanke på sponsorer o.s.v. 

Pär F skriver om  verksamhetsberättelsen för att komplettera med 
material så att sponsorer har något att titta på och få information  
 hur man kan sponsra/synas  och vad  pengarna går till. 

 
8. Sverige Cup-regattorna. Antal seglingar, sista start avslutningsdagen m.m. 

Korta ner SM  till 7 seglingar, korta seglingar 45 min. 
Val av arrangör vart skall man segla så det blir många på regattorna. 

 
9. Seglarnas önskemål under Sverige Cup-regattorna 

Synpunkter från seglarna framfördes. 
Fredrik T skickar listan med synpunkter från seglarna till styrelsen. 

Så att styrelsen kan arbeta vidare med frågorna för att 

 förbättra Sverige cup-regattorna. 

 

 
    10.  Finnjollen fyller 70 år. Konstruerades 1949 av Rickard Sarby. 

Torsten redogjorde kort för finnjollens tillblivelse. 
Torsten har skickat mail till Robert Deavs har  
svarat att IFA har fokus på att få tillbaka finnjollen på OS 2024. 
Finnjolles 75 års jubileum får firas mer. 

 
    11.   Övriga frågor 

Pär F läste upp  ett utkast till utvärderingsbrev till SM arrangörerna 2019. 
Mötet bestämde att brevet   är rätt utformat och skall  skickas till arrangörerna. 

 

Träningsläger under våren i Malmö 

 

Läger i Norge, svenskar välkomna. 

 
12.  Mötet avslutas 

Torsten avslutar mötet  och grillning tar vid. 
 

Justeringsmän: 

Svante Colvin                                                                          Fredrik Tegnhed 


