
Styrelsemöte Svenska Finnjolleförbundet 

1. Mötet öppnades: 19:32 

2. Val av sekreterare för mötet: Johannes Pettersson 

3. Godkännande av dagordningen: Dagordningen godkänns 

4. Föregående protokoll, 12 januari 2021: Torsten läste upp föregående 
protokoll och det godkänndes. 

5. Planering av webbmöte (hemsidan/båtregistret) med medlemmarna: 
Torsten, Pär och Henrik har testat att ha ett webbmöte och det är fullt möjligt 
att genomföra det. Styrelsen beslutade att hålla det första webbmötet 
onsdagen den 3:e mars. Pär är organisatör och skickar ut anmälan och länk till 
mötesplattformen Teams.  

6. Finnjollens 70-årsjubilieum 2022 i Uppsala: Klubben i Uppsala kan ta på sig 
en jubileumsregatta så länge den håller sig inom ramarna av den årliga USS-
regattan. Torsten föreslog att finnjolleförbundet ska bidra med något extra 
för att uppmärksamma 70-årsjubileumet.  

7. Medlemsavgifter/personligt segelnummer: Förtydligande av reglerna kring 
detta och lite mer struktur kring detta önskas. 

8. Uppsägning av medlemskap i SFF: En tydligare uppsägning hade varit 
önskvärt så att förbundet kan ha koll på vilka som är medlemmar och ej. 

9. SSF Seglardagen 20 mars 2021, vem i styrelsen vill delta digitalt och 
representera Svenska Finnjolleförbundet? Ingen intresserad ifrån styrelsen 
än så länge. 

10. Finnjolleförbundets Nyhetsbrev: Det är ett flertal intresserade av att få ett 
nyhetsbrev från Finnjolleförbundet på mailen. Styrelsen beslutade att 
nyhetsbrev ska skickas ut, info om webbmötet kommer i det nyhetsbrevet. 
Torsten skissar fram ett förslag på hur upplägget kring nyhetsbrevet ska se ut. 

11. Förbundets Facebook-sida: Inga beslut fattades detta möte. Punkten tas på 
nästa styrelsemöte. 

12. SM för OK-jolle och Finnjolle 2023: Skanör, Träslövsläge (Lejet) och Lysekil är 
intressanta platser. Torsten lyfter frågan till dessa klubbar. Torsten kollar 
också med Lars Edwall om tips på klubbar på västkusten. 

13. Övriga frågor: Inga övriga frågor. 

14. Nästa webbmöte: Preliminärt tisdag 16 mars 2021, kl. 19:30 

 
Närvarande på mötet: Torsten, Pär, Johannes, Henrik, Jonas och Peter. 

 


