
Svenska Finnjolleförbundet - Teamsmöte/styrelsemöte måndag 6/9 2021 

 

   

   

   

Närvarande: Peter Bernstein 

 Pär Friberg 

 Torsten Jarnstam 

 Henrik Rydell 

 Stefan Sandahl 

 

Dagordning:  

 

1. Mötets öppnande 
Torsten förklarade mötet öppnat. 
 

2. Val av sekreterare för mötet  
Stefan Sandahl är vald till sekreterare efter Johannes Pettersson.  
 

3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes 
 

4. Förgående protokoll 
Protokoll, 10 augusti 2021 godkändes. 
 

5. Öppna Svenska Mästerskapen för OK-jolle och Finnjolle 2023 
Datum för SM 2023 har diskuterats och förslaget var att det ska förläggas i juni i 
Karlstad. Troligtvis bättre i slutet av augusti med tanke på tillgång till funktionärer. 

 

Frågan har kommit från E-jolleförbundet om att även de deltar tillsammans med OK 
och Finn i Kalmar 2022. Arrangörerna i Kalmar har avböjt detta förslag eftersom det 
blir ett för stort arrangemang. Det kan vara ett alternativ för kommande SM, t.ex. 
2023.  
 

6. Dagordning medlemsmötet 18/9 i Karlstad 
Lägg till punkt om att Torsten önskar att avgå som Styrelseordförande efter SM i 
Kalmar 2022 och att det startas ett arbete om fördelning av ansvarsområden inom 
styrelsen, se pkt 7. 

 

Informera om att möjlighet att anmäla sig för nyhetsbrev på hemsidan. Kommer att 

underlätta för utskick i och med att mail-adresser blir uppdaterade. 
 



7. Fördelning av ansvarsområden inom styrelsen m.m. 
Historiskt har Torsten ansvarat och utfört en stor del av arbetsuppgifterna. Under 
våren 2022 i samband med att valberedningen ska föreslå ny ordförande, 
presenterar styrelsen ny fördelning av ansvarsområden. Det finns en stor önskan om 
att Torsten fortsätter med t.ex. verksamhetsberättelse.  
.  

8. Övriga frågor 
Styrelsen godkänner härmed att Petter Ivarsson överlämnar Svenska 
Finnjolleförbundets protokoll, mätbrev, register etc. till Sjöhistoriska museets 
samling för arkivering. 
Stefan kontaktar Petter för att redovisa styrelsens godkännande av ovanstående.  

 
Önskemål har lagts fram om att ha sprintrace på SM. Detta bör provas skarpt t.ex. i 
Karlstad och utvärderas,  innan beslut tas. Förslag är fem kortbanor på förmiddagen 
och fem på eftermiddagen. Även ny typ av bana diskuterades och SailGPs 
halvvindstart med kortbana kan provas. 

 
 

9. Nästa Teamsmöte/styrelsemöte 
Måndag 13 september 2021, kl. 19:30  
 

 
 
 
Svenska Finnjolleförbundet/Stefan Sandahl – 7 september 2021 

 
 

 


