
Svenska Finnjolleförbundet - Teamsmöte/styrelsemöte måndag 4/10 2021 

 

Närvarande: Jonas Andersson 
 Peter Bernstein 

 Pär Friberg 

 Torsten Jarnstam 

 Stefan Sandahl 

 Henrik Rydell (deltog ej) 

  

 

 

 

Protokoll:  

1. Mötets öppnande 
Torsten förklarade mötet öppnat. 
 

2. Val av sekreterare för mötet  
Stefan Sandahl är sekreterare. 

 

3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes 
 

4. Förgående protokoll 
13 september 2021 finns på hemsidan och godkändes. 
 

5. Ärenden från medlemsmötet i Karlstad 18/9 
SM-serie 2022 (Hönö-regattan, USS-regattan och SM i Kalmar). Frågan diskuterades 
och styrelsens uppfattning är att det är viktigt att inte äventyra SM-statusen för ett 
svenskt Mästerskap. Bedömningen är dessutom att en SM serie för att kora en Svensk 
mästare inte kommer leda till fler Finnjolleseglare. 
 
Sprint race provades på i Karlstad, dock med något för korta race. Formatet är 
intressant, men lämpar sig inte för kappseglingar mer större antal seglare. Det är dock 
inget som hindrar att det arrangeras sprintrace.  
 
 

6. Ansvarsuppgifter inom styrelsen 
Torsten har gjort en sammanfattning av arbetsuppgifter för styrelsen inklusive 
ordföranden. Komplettera till nästa möte med bland annat rekryteringsansvarig samt 
att var och en försöker att hitta lämpliga grupperingar av dessa uppgifter, så att det 
går att fördela. 
 
 

  



 

7. Annonsering på hemsidan 
”Finnjolleförbundets hemsidas avdelning för köp och sälj är till för att främja finnjollesegling 
och finnjolleseglare i Sverige. Styrelsen eller av styrelsen utsedd person har rätt att enhälligt 
besluta vilka annonser och vilket material som skall tillåtas.” 

Ovanstående text fastslås och Torsten utses som ansvarig för att granska 
annonseringen. I det fall det skulle läggas ut något olämpligt kontaktas styrelsen för 
åtgärder. 
 

8. Nationsplatser till VM och EM 
Frågan är ställd till Robert Deaves hur många platser som Sverige kommer att ha till 
kommande VM och EM, vilket i dagsläget är två till vardera. Torsten inväntar svar. 
 

9. Profilkläder 
Peter Overup har varit i kontakt med PelleP för framtagande av profilkläder. De 
återkommer med förslag. 
 

10. Övriga frågor 
Finndraft 2020. Mats R Karlsson erhöll en ersättning och valde att efterskänka dem till 
KKF för att stimulera ungdomssegling samt till nyrekrytering av finnjolleseglare. Tonny 
Norén har erhållit 2000kr för coachning och resterande 3000 kr skall gå till junioren 
Alexander Hagefors enligt Mats R Karlssons önskemål vilket styrelsen ställer sig 
bakom. Alexander har haft fina framgångar i Zoom 8. 
 

 
11. Nästa Teamsmöte/styrelsemöte 

Måndag 1 november 2021, kl. 19:30  
 
 

Svenska Finnjolleförbundet, Stefan Sandahl 5 oktober 2021 

 


