
Protokoll för Svenska Finnjolleförbundets styrelsemöte 15 november 2014 i 

Uppsala 

Närvarande: Torsten Jarnstam, Stefan Fagerlund, Johan Forsman, Henrik Rydell 

1. Mötets öppnande 

Torsten öppnade mötet 

 

2. Val av ordförande för mötet 

Torsten valdes till ordförande 

 

3. Val av sekreterare för mötet 

Henrik valdes till sekreterare. 

 

4. Godkännande av dagordningen 

Godkändes 

 

5. Arbetsuppgifter och ansvarsfördelning inom styrelsen (se separat bilaga) 

Förslaget är ok men kontakter med klubbar och SM arrangör stryks från Christians 

uppgifter då de kan uppstå intressekonflikter med åtaganden inom GKSS. 

 

6. SM 2016 – hur långt har dialogen med Varbergs SS kommit? 

Klubben har sagt ja. Publicera på hemsidan efter ok från Varberg SS och Hans-Peter. 

Torsten tar en första kontakt med HP nu efter mötet. 

Henrik mailar Sv Finnjolleförbundets önskelista till arrangörer till alla i styrelsen. HP 

har redan fått den. Nytt upplägg till SM-2016? Vi inför medaljrace även på SM. 

Eventuellt färre seglingar för att hinna med medaljrace. 2+3+2 + medaljrace ? 

 

Vi följer GKSS upplägg med medaljrace för Sverige Cup 1, 2015. 

 

7. Ekonomi 

ca 70 KSEK på kontot. Vi höjer avgiften för stödjande medlemmar från 100 kr till 200 

kr där en 100 kr går oavkortat till Juniorsatsningen. Henrik skriver Brev/text om 

denna satsning och motivering till höjningen. 

 

8. Stödjande av Svenska Finnjolleförbundet – ”Juniorer till VM” 

Stefan & Torsten tar en dialog med Marit Söderström-Nord under Seglarträffen i 

syfte att hitta lämpliga urvalskriterier. Parallellt med detta måste regler för ansökan 

om stipendier tas fram. Henrik jobbar med ett utkast. 

 

Henrik & Johan skissar på ett sälj kit för detta och stödjande medlemmar. 

 



9. Rekrytering av nya Finnjolleseglare (diskussion och beslut om olika saker vi ska aktivt 

arbeta med – sådant som bidrar till fler seglar Finnjolle) 

Träningsläger/prova på, i Varberg 2015. Vi provar en ny modell där träningsläger 

genomförs på SM-orten året innan SM. Lämpligt datum är oklart. Målsättning: Minst 

10 båtar. 

Prova på/Träningsläger i Motala/Lerum. En helg på våren i Motala , en helg i Lerum 

under hösten. Stefan/Torsten kollar datum med Björn Johansson, Lerum. Björn Alm 

Motala.  

Lån av master under träningslägret. Kan Björn A/Christian kolla med Wilke/Pata? 

Båtlån under lägret torde vara ganska lätt att ordna från medlemmarna. Däremot är 

det färre som riskerar sina master. 

GKSS prova på/läger enligt Björns förslag är bra med krockar inte det med EM? Johan 

kollar med Björn A. 

Torsten pratar med Petter för att skapa nya flikar ”Junior” och ”Master” på 

hemsidan. Där läggs info om vår Juniorsatsning och vad som händer bland inom 

Master gruppen. 

 

10. Informationsmaterial/marknadsföring 

Stefan har material inför Seglarträffen. Folder och ”affischer” Silver Cup 2015 

Valencia Spanien. 

Search Magazine som marknadsföringskanal. Torsten kollar hur vi kan utnyttja den 

kanalen. 

 

11. Sponsorverksamhet 

Hitta företag. Logga på båtar att använda vid Sverige Cup regattor. 

Reklamplats på båt, logga hemsida, prova på segling, etc. 

Svårt att hitta rätt sponsorupplägg. 

 

12. Seglarträffen i Jönköping  

(något speciellt Stefan och Torsten bör ta upp?) 

Junior idén 

 

13. Dialog med Svenska Seglarförbundet (ang. kommunikation mellan SSF och SFF) 

Möte med Stefan Rahm Totte, Stefan tar kontakt. 

 

14. SM 2015 i Falun – samarrangemang med OK-jollarna  

(något speciellt vi bör tänka på?) 

Det rullar på. RuSS, 60 år sedan SM seglades på Runn. 

Hur kan Finnjolleförbundet bidra med info från det ”historiska arkivet”? 

 



15. Hemsidan info om att förbundet söker klubbar som kan arrangera regattor och info 

om de som önskar ”prova på” och även låna Finnjollar 

Nej inte nu. Troligtvis låg respons. 

 

16. Medlemsfrågor (medlemsavgifter, personliga segelnummer m.m.) 

Stödjande medlemmar. Gå igenom medlemsregistret. Gör mail utskick till gamla 

medlemmar. 

Senast 1/3 ska medlemsavgifter vara betalda. 

 

17. Övriga frågor 

SVC2 för 2016.  Varför inte Nynäshamn? juni? OK-förbundet? Laserförbundet? 

Henrik kollar med Nynäshamns Segelsällskap 

 

Christian jobbar vidare med Container planerna. Intresseförfrågan läggs ut på doodle 

via hemsidan. 

 

 

 


