
Dagordning/protokoll för Svenska Finnjolleförbundets styrelsemöte 4 

december 2014 

1. Mötets öppnande 

 

2. Val av ordförande för mötet  

Torsten Jarnstam 

 

3. Val av sekreterare för mötet  

Johan Forsman 

 

4. Godkännande av dagordningen 

Ja 

 

5. Genomgång av föregående protokoll 

 

6. SM 2016 – rapport från träff med Hans Peter Hylander, Varbergs SS 

Datum diskuterades, slutet av juli ett datum som de skulle passa meddelar de allt pga 

svårigheter att få funkisar. 

Datum enligt styrelsen är inte bra datum men styrelsen beslutar att trots det följa 

arrangörens beslut. 

 

7. Rapport från träff med Marit Söderström Nord, SSF angående samarbete med 

seglargymnasierna, KSSS och GKSS 

Beskrev från vår synvinkel att rodda fler att börja segla finnjolle, bla prova på segling 

vid seglagymnasierna, även prata med tränarna vid tex KSSS och GKSS, allt bemöttes 

positivt från Marit. 

 

8. Rapport från träff med Stefan Rahm, SSF 

Ang. marknadsföring av svensk segling. En svar har kommit till styrelsen från Stefan 

Rahm. En fortsatt strategi för fler träffar och kanske även med Magnus Grävare 

kommer. 

 

9. Stefan Fagerlund ansvarar för kontakter med seglargymnasierna i Motala och Lerum, 

samt kontakter med KSSS och GKSS angående prova på aktivititer m.m. 

 

10. Rapport från Seglarträffen i Jönköping 

En positiv träff, ca: 40 st ungdomar var med bla. 

 

11. Kontakter med masttillverkare (master till utlåningsbåtar) 

Kontakt tas med Björn, Johan kollar 



12. Klassmästerskap för master 2016 i Uppsala 

Eftersom de inte ”fick” arrangera SM, frågan har kommit från Micke Brandt om att få 

arrangera masters i stället. Henrik kolla om intresse finns hos UKF. 

 

13. Ska vi åter ha ett öppet forum på hemsidan? 

Styrelsen bestämde att öppna forumet igen, pga av det finns påtryckningar och 

önskningar från våra grannländer tex Danmark 

 

14. Sverige Cup nr 2 2016 - Ljungskile?   
(Ett alternativ till Nynäshamn) 
1:a alternativet är eftersom vi förut har bestämt va att kontakta Nynäshamn, Henrik 
tar kontakt och ser om intresse finnes, alternativ 2 kan vi kontakta Ljungskile. 

 
 

15. Ändra namn på Sverige Cupen? 

Förslag på nytt namn: Sweden Finn Series 

Förslag att from 2015 ändras namnet till Swedish Finn Series, kommer spikas senare, 

måste fundera……. 

 

16. Träningsläger i Långedrag innan GKSS OCR 

Anmälan till Björn 

 

17. Övriga frågor 

Harken Sweden har varit i kontakt med oss, Harken har erbjudit att sälja deras 

produkter genom förbundet med rabatterade priser. Styrelsen har bestämt att inte ha 

det upplägget pga administrera detta vore inte möjligt. Torsten bolla en annan ide till 

dem som, om de var intresserade att sponsra Sverige cup och att samtliga deltagare 

bär dekaler på båtarna och att de är välkomna att sälja under våra regattor, 

kostnaden bestäms när förslaget är förankrat hos båda parter. 

 

18. Nästa styrelsemöte (ett fysiskt styrelsemöte i januari/februari) vart och när? 

V. 10 i samband med båtmässan i Älvsjö 


