
Förslag på dagordning till telefonmöte 26 februari 2015 

1. Mötet öppnas 

Dunk 

 

2. Val av ordförande för mötet 

Torsten 

 

3. Val av sekreterare för mötet 

Johan F 

 

4. Föregående protokoll 

 

5. Sverige Cup-regatta nr 2 – en ambulerande regatta, som flyttas 

runt och är en ”uppföljningsregatta” året efter SM? 

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget, med en början 2016 i 

Falun 

 

6. Ersättare för webmaster Petter Ivarsson 

Henrik tar över efter Petter tillsvidare, Henrik har också varit i 

kontakt med Petter för en liten utbildning redan. Ett förslag som 

också styrelsen antog, var att utse Petter till hedersmedlem i 

finnjolleförbundet som ett tack till allt jobb Petter lagt ner, 

utmärkelsen kommer under årsmötet i samband med SM i 

Falun. 

 

7. När ska vi ha träningsläger och ”prova på” i Varberg 2015? 

Ett förslag från Varberg har kommit oss tillhanda, 29 augusti 

Förbundet går ut med annons på hemsidan och prova för att se 

om intresse finns. 

 



8. Organiserande av "prova på-aktiviteterna" i Motala 

Seglargymnasium och Lerums Seglargymnasium (Långedrag) 

Stefan kolla vilket datum som skulle passa Motala, någon gång i 

maj förslagsvis. Christian kolla med GKSS ev. prova på tex för 

eller efter OCR regattan i maj. 

 

9. Klassmästerskap för masterseglare 2016 

Vi fortsätter tillsvidare att köra i samband med Sola cup i 

Karlstad 

 

 

10. Övriga frågor 

Hur det blev med Sverige cup 2 2015 att vara på ESK, så var det 

ok att vara där. 

Stefan informerar om historiska utskottet i SSF ”seglare minns” 

den 18 mars kommer det att vara i Tranebergsstugan, om 

förbundet skulle marknadsföra våra ideér i samband med deras 

träff. En uppvaktning av Lennart P, Magnus O med en plåtfinne 

som Stefans far snickrar ihop kommer att tilldelas. 

Christian informerar om containerprojektet, att det ligger 

vilande så länge och han ej heller kommer att segla master nu i 

maj i Grekland. 

 

      

 

 
 

 

 


