
 

 

Protokoll för Svenska Finnjolleförbundets telefonmöte/styrelsemöte 29 oktober 2019 

 

1. Mötets öppnande 
Torsten öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

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

3. Val av sekreterare för mötet 
 Jonas valdes till sekreterare. 

4. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

5. Förgående protokoll 
Extra telefonmöte/styrelsemöte 8 oktober 2019 lästes upp av Torsten 

       Och lades till handlingarna. 
 

6. Fördelning av arbetsuppgifter inom styrelsen 
Ordföranden behöver få avlastning med några arbetsuppgifter. 
- Kalendern – Johannes Pettersson + Janne Florén, avlastar  ordförande  att ta fram nästa års 
regattor och publicera dem på hemsidan. 
- SFFs protokoll publiceras på hemsidan. Vid telefonmötet 1 okt. beslutades att Jonas 
Andersson ansvarar för detta som får utbildning av ordföranden hur man publicerar på 
hemsidan/dokument. 
 

7. Protokollen från 1 oktober och extra telefonmötet 8 oktober. 
Är publicerade på hemsidan. 

8. SM för OK-jolle och Finnjolle 2019  
Per F har skickat utvärderingen till GKSS och Svenska OK-jolleförbundet. 
 

9. SM 2020 i Karlstad - lägesrapport 
- Seglingsdagar (fredag-söndag) 28-30 augusti 2020 på Skutberget. 
- 28 aug. årsmöten för OK-jolleförbundet och Finnjolleförbundet.  
- 27 aug. ankomstdag, registrering, säkerhetskontroll, incheckning av segel och master (1 
mast Finnjolle och 2 master för OK-jolle). 
- 22 okt. hade ledningsgruppen (Jörgen Würtz, Thomas Gustafsson och Torsten) sitt första 
möte som syftade att fördela ansvarsområden. 
- Vi har besökt First Camp på Skutberget ang. stugor, husvagnar, husbilar m.m. Deltagarna får 
10 % rabatt för bokning av boende under SM-dagarna. 

 

10. NM/Nordic Cup 
Dialogenen med de nordiska länderna har startat. 
Ingen förändring till 2020 
Möjlig förändring till 2021 

11. PR-film för Finnjollen 

Hur går vi vidare med PR-filmen för Finnjollen?  
Torsten kollar om  den kan  visas i svenska seglarförbundets monter på båtmässorna. 
 



12. SeglarTräffen i Malmö 23-24 november. 
Torsten kollar om  Stefan S eller  Peter O kan deltaga. 
 

13. Övriga frågor 
Info om Bermuda konferensen om kampen att behålla finnjollen i OS. 

 
 
 

14. Nästa telefonmöte/styrelsemöte 
Förslag på datum: tisdag 26 november 2019, kl. 19:30 
 
 

 
 

 
 

 


