
Svenska Finnjolleförbundet - Teamsmöte/styrelsemöte måndag 1/11 2021 

 

Närvarande: Jonas Andersson 

 Peter Bernstein 

 Pär Friberg 

 Torsten Jarnstam 

 Stefan Sandahl 

  

 Henrik Rydell (deltog ej) 

Dagordning:  

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 
Protokoll, 4 oktober 2021 godkändes. 
 

5. Förbundets information ang. master och mätbrev 
Det har visat sig att det finns flertal master i Sverige som inte har korrekta mätbrev 
eller att de saknas helt. Styrelsen vill göra samtliga uppmärksamma på detta. För att 
få mätbrev på sin mast kan man antingen kontakta tillverkaren och se om de har kvar 
kopia på mätbrevet alternativt kan masten mätas om. Närmsta mätman för oss i 
Sverige är Jens-Kristian Andersson i Danmark.  
Förbundet ställer sig bakom att mot självkostnadspris arrangera en gemensam 
mätning. Önskemål om utfärdande av mätbrev anmäls till förbundet. 
 

6. Öppna Svenska Mästerskapen för OK-jolle och Finnjolle 2024 
Önskemål finns om att förlägga SM i Skanör 2024. Stefan kontaktar Skanörs Båtklubb 
för att se om de är intresserade. Rimlig omfattning på deltagare är ca 100 st jollar. 
 

7. Ansvarsuppgifter inom styrelsen 
Styrelsen arbetar vidare med en dokumentering och gruppering av styrelsens 
arbetsuppgifter. 
 

8. Nationernas deltagarantal på VM och EM 
Torsten kontaktar Robert Deaves för att få klarhet i vilka regler som gäller för VM och 
EM.  

9. Nationella avgifter till IFA i framtiden? 
Torsten kontaktar Robert Deaves för att få besked om vad som gäller. Tidigare har 
Svenska Finjolleförbundet betalt för att möjliggöra två platser. 



 

10. Profilkläder 
Peter Overup har kontakten med PelleP. De ska återkomma med ett designförslag 

 

11. Årsmötesprotokollet 2021 
Stefan skickar protokollet till Mats Johnsson och Peter Overup för justering. 

 
12. Övriga frågor 

12.1  SSL-poäng finns nu införda efter Masters VM. 
12.2  Peter B har tagit emot beställning av startflaggor för Finn och OK och även 

flaggor för signering. 

12.3  Torsten kontaktar E-jolleförbundet för intresse om samarbete.  

 
 
13. Nästa Teamsmöte/styrelsemöte 

Måndag 6 december 2021, kl. 19:30  
 

 
Svenska Finnjolleförbundet, Stefan Sandahl 2:e november 2021 


