Svenska Finnjolleförbundet - Teamsmöte/styrelsemöte 27/10 2022
Närvarande: Mats R Karlsson
Peter Bernstein
Torsten Jarnstam
Henrik Rydell
Stefan Sandahl
Peter Overup

Protokoll:
1. Mötets öppnande
Mats förklarade mötet öppnat.

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

3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

4. Förgående protokoll
-

5. . Koordinering Norge, Finland, Danmark. Ställningstagande NM
Förslaget är att NM hålls varje år, men flyttas runt mellan länderna. Principen är att varje
land har sitt mästerskap i augusti som vanligt förutom det land som ska ha NM. Det hålls då i
maj. Rimlig start är 2024. Innan beslut ska OK förbundet kontaktas samt att eventuell krock
med VM som brukar ligga i maj.
Stefan kontaktar OK (Jonas Jemt)

6. Sverige Cup 2023, datum


Hönö 27-28 maj



Tävling Bosön alt Skåne är tänkt att ersätta USS i juni.
Bosön ställer upp med seglingsledare Anders Wennberg och båtar ( 1 säkerhetsbåt/
10 deltagare) men vi behöver stötta med funktionärer samt banläggare. Föreslaget
datum 10-11 juni -23. Styrelsen ställer sig positiva till Bosön samt att Mats kontaktar
Anders W.



SM 25-27 aug i Karlstad



Sola cup 16-17 sept

Det har framkommit önskemål om Träslöv, inte minst från danskarna. Torsten kontaktar
Kenneth i Träslöv för eventuellt nya kappseglingar där.

Oktoberpokalen på Baggen kan bli en ersättare för OCR på Baggen. Utreds vidare.

7. Fördelning av ansvarsområden, nästa steg
Frågan skjuts till nästa möte..

8. Medlemsavgifter, efterlevnad och avisering
Henrik menar att det inte just nu finns något automatiskt system för utskick och påminnelser
utan det är manuellt arbete. Mail skickas ut i januari. Normalt kommer avgifterna in i början
på året, men vissa väntar till anmälan av t.ex. SM. Styrelsen bör stötta Henrik i utskick av
påminnelser.

9. Övriga frågor
a. Info Master EM Cannes nov 2023.
Friberg presenterar på nästa möte
b. Bevakning IFA
Arbetsuppgiften läggs in i dokumentet Fördelning av arbetsuppgifter
c. Rankinglistor.
Stefan Kontaktar Emelie på SSF om hur de rapporterar vidare kappseglingsresultat.
d. SM Råå 2024
Slutligt besked lämnas i början på nov.

10. Nästa Teamsmöte/styrelsemöte
Måndag 21 nov 2022, kl. 19:30

Svenska Finnjolleförbundet, Stefan Sandahl 28:e okt 2022

