
 

 

Svenska Finnjolleförbundet - Teamsmöte/styrelsemöte måndag 13/6 2022 

 

Närvarande: Peter Bernstein 

Pär Friberg  

 Torsten Jarnstam 

Henrik Rydell (ej närvarande) 

 Stefan Sandahl  

Jonas Andersson  

 

 

Protokoll:  
1. Mötets öppnande  

Torsten förklarade mötet öppet. 
 

2. Val av sekreterare för mötet 
Till sekreterare valdes Stefan Sandahl 
 

3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 

4. Förgående protokoll 
Protokoll från 2 maj 2022 godkändes. 
 

5. Dagordning för årsmötet i Kalmar 26/8  
Dagordningen godkändes att arbeta efter på årsmötet. 
 

6. Stadgeändring (utökning av antal ledamöter i styrelsen,) 
§ 3. Styrelse Svenska Finnjolleförbundet skall ledas av en styrelse bestående av lägst tre och 
högst fem ledamöter, vilka väljas av årsmötet. Styrelsen handlägger alla ärenden, som icke 
förbehållits av årsmötet.  
Styrelsen föreslås utökas till sammanlagt 7 ledamöter. Tas upp för beslut på årsmötet i 
Kalmar 26 augusti 2022, samt vid allmänna medlemsmötet i samband med Sola Cup-regattan 
17-18 september 2022. 
 

 

7. USS-regattan i Uppsala 18-19 juni (70-årsjubileum för Finnjollen 1952-2022) 
USS- regattan är inställd pga. för få deltagare. 
 

  



 

 

 

8. Avstämning inför årsmötet i Kalmar 26 augusti  
- Publicera kallelsen till årsmötet på hemsidan (Torsten) 
- Dagordning (Torsten) 
- Publicera dagordningen på hemsidan (Torsten) 
- Ansvarsfördelning inom styrelsen, samt utöka med en ledamot (Torsten) 
- Ekonomisk redovisning (Henrik) 
- Budget (Henrik) 
- Revisionsberättelse (Henrik/revisor) 
- Firmatecknare ska vara utseddaVerksamhetsberättelse ekonomisk, 
revisionsberättelser etc är på gång 
.Torsten stämmer av med Henrik R om status. 
 

9. Öppna Svenska Mästerskapen för OK-jolle och Finnjolle 2024 
Ystad segelsällskap ställer sig positiva till att arrangera ett gemensamt SM för Finn och OK 
2024. Dock vill de avvakta Master SM som går i år innan slutligt besked från styrelsen. Malmö 
Segelsällskap har också visat intresse som arrangör och kan vara ett alternativ i det fall Ystad 
tackar nej. 
 

10. SS Åmålsviken önskar få arrangera Öppna Svenska Mästerskapen för OK-jolle och Finnjolle 
2025 eller 2026 
Torsten har varit i kontakt med Åmål och det kan vara en bra kandidat för SM 2025. 
 

11. Profilkläder 
Peter har fått ett halvt löfte att de ska komma fram kläder för prov/visning till MastersVM i 
Finland 

 

12. Övriga frågor 
- Torsten diskuterar frågan om dator med Henrik. 
 
- Torsten kontaktar Svenska seglarförbundet angående deltagande från länder där vi har 

sanktioner. Frågan har uppkommit om de kan delta utom tävlan i våra kappseglingar. 
 
- Inmätning av master. Två stycken master tas med till Finland för eventuell inmätning i 

samband med masters VM. 
 
- Viktigt med avstämning kappseglingar, även internationella för att undvika krockar. 
 
 

13. Nästa Teamsmöte/styrelsemöte 
Måndag 1 augusti 2022, kl. 19:30 
 

 
 

 

 

Svenska Finnjolleförbundet, Stefan Sandahl  27 juni 2022 

 


