
Protokoll för Svenska Finnjolleförbundets telefonmöte 5 februari 2015 

1. Mötets öppnande 

Dunk 

 

2. Val av ordförande för mötet  

Torsten 

 

3. Val av sekreterare för mötet  

Johan 

 

4. Godkännande av dagordningen 

Alla samtycker 

 

5. Genomgång av föregående protokoll 

Inget från föregående 

 

6. Rapport från klassförbundsträffen 26 januari 2015  

Thomas Hansson tillsammans med Stefan Rahm höll i träffen denna gång. 

Frågor som togs upp var bl a, hur fånga nya seglare, hur få seglare att stanna kvar 

samt hur få de som redan har båtar att vara med på kappseglingar. Visade sig att 

samtliga klasser i Sverige har dessa problem. 2011 skickades en enkät ut till samtliga 

klassförbund för att samla in förslag till tex. samordning, kappsegla tillsammans, 

gemensamma träningsläger mm. På klassförbundsträffen jämfördes nuläget med 

resultatet från enkäten och det har inte hänt så mycket då ungefär samma problem 

fortfarande kvarstår. 

En idé för att hitta nya vägar kan vara att utnyttja redan befintliga arrangemang som 

då kan kombineras med segling. En annan att kontakta olika städer som vill 

marknadsföra sig som ex. ”staden vid vattnet” och liknande. S.k. ”destinations-

marknadsföring” är något som är ganska ”hett” just nu bland städer och kommuner. 

Att undersöka vad seglarna verkligen vill ha samt att ordna med kringaktiviteter för 

deltagare och ”supportrar” är också något att utveckla. 

Marknadsföring är också en punkt som flera klassförbund menade är en väg till 

framgång. 

SSF vill gärna ha in material till hemsidan men det skall vara neutralt skrivet och helst 

med tillhörande bild/bilder (här har Finnjolleförbundet en bra möjlighet att få ut de 

nya idéer vi har, provseglingen i Motala/Lerum t ex.). 

  

 

7. Klassmästerskap för master 2016 i Uppsala 

Henke tar upp frågan i samband med deras årsmöte den 8 feb. 



 

8. Sverige Cup nr 2 2016 - Ljungskile?   
(Ett alternativ till Nynäshamn) 
Inget klart ännu 
 
 

9. Ändra namn på Sverige Cupen? 

Förslag på nytt namn: Swedish Finn Series 

Styrelsen enig att ev. byta namn, frågan tas till årsmötet så medlemmarna får säga 

sitt. 

 

10. Träningsläger i Långedrag innan GKSS OCR 

Björn har ide om att köra ett träningsläger helgen före OCR och under veckan låna 

några båtar av de som tänker delta dels på träningslägret och segla OCR för ett event 

för prova på segla finnjolle, tex bjuda in elever från Lerum och/eller Motala, ide´n är 

lysande, men pga tid och datum så funkar det inte i år krockar med Björns världscup 

segling. 

11. SM-statistik (de tre främsta) Mikael Brandt håller på att göra en sammanställning, 

men behöver hjälp med namn på ”topp 3” på SM från 2002 och framåt. 

Totte kontaktar SSF. 

 

12. Något speciellt inför SM i Falun 2015?  

 Totte kontaktar Bert Sarby , Åke Stööd för att ta reda på resultatlistan år 1955, 

tanken är att bjuda in dessa till SM i falun.  

13. Svenska Seglarförbundets ”Seglarforum 2015” 

Ingen in put 

 

14. Forumet på hemsidan, är åter öppet för utomstående att kunna läsa debattinlägg 

Lite låg aktivitet 

15. Ekonomi  

2 st stödjande medlemmar hittills har kommit in 

 

16. Medlemsavgifter 2015 

Börja att komma in för 2015 

 

17. Kalendern för 2015 

Björn uppdaterar och kollar med övriga 

 



18. Övriga frågor 

Segladagen i mars Totte tar platsen och åker. Inportsegling tex 4 bästa från SM plus 

ett wildcard, en typ av event, bjuda liknande från Finland, Danmark, Norge och segla 

inport ex. stafett, frågan tas vid årsmötet och en arbetsgrupp till det tillsätts. 

 

19. Nästa styrelsemöte (ett fysiskt möte), var någonstans och när? 

 

Fortsätter men telemöte och fysiskt möte i samband med tex vid OCR                                                                      

               

 


