
Styrelsemöte Svenska finnjolleförbundet 

Medverkande på mötet: Torsten, Johannes, Pär, Jonas, Peter 

1. Mötets öppnande: Mötet öppnas 19:35. 

2. Val av sekreterare: Johannes Pettersson 

3. Godkännande av dagordningen: Dagordningen godkänns 

4. Föregående protokoll: Torsten gick igenom föregående protokoll. 1 september 2020. 

5. Avstämningen medlemsavgifter 2020: Sparar denna fråga till Henrik. 

6. Förbundets facebook-sida: Ska ses över beträffande användandet. Enligt årsmötet, 

har styrelsen fått i uppdrag att kika på hur den kan göras bättre och ev. delegera 

frågan till några medlemmar. 

 

Torsten kontaktar Stefan Nordström och David Berg för att fråga om de vill ta på sig 

uppdraget att vara ansvariga för Finnjolleförbundets Facebook-sida. Då styrelsen anser 

att det är för många administratörer på Facebook-sidan just nu.  

 

 

7. Finndraft 2020: * Mats och Ulf lämnade tillbaka sin pengavinst till 

Finnjolleförbundet och lade i styrelsens händer att hantera densamma som en 

inspirationspeng till någon ny förmåga enligt följande: 

* Pengarna fördelas som ett träningsstipendium 50/50 till seglare och till coach. 

* Seglaren erhåller stipendium utifrån följande tre kriterier:  

Bra kamrat. Brinner för segling. Potential att bli Finnjolleseglare. 

* Finndraft fortsätter i ny anda – hur? 

 

Alla i styrelsen får i uppgift att fundera på hur vi ska kunna utveckla och förbättra 

Finndraft för säsongen 2021, prispeng, upplägg osv. 

 

8. Nordic Cup: På grund av coronapandemin så har inte Nordic cup kunnat genomföras 

2020. Utvärdering av Nordic Cup skjuts fram till hösten 2021. 

9. Koordinering med våra grannländer: Fredrik Tegnhed har tagit på sig ansvaret att 

kontakta grannländerna. 

10. Brev till SSF: Pär har skickat brev till SSF 2020-06-09, inget svar har återkommit. 

11. Övriga frågor: Vår-regattan i Träslövsläge, Torsten har ställt frågan till 5o5-

förbundet angående datum osv. för våren 2021 för att eventuellt samköra vår-regattan. 

Finnjolle är med på Mästarnas Mästare 2020 trots att det inte blev något SM 2020, 

detta tack vare att SSF har tillåtit 2019 års vinnare av SM att delta på Mästarnas 

mästare 2020. 

12. Nästa styrelsemöte: 3 november 2020, kl 19:30. 


