
Finnjolleförbundets styrelsemöte 2019-08-27 

 

1.  Mötets öppnande: 19:32 

2.  Val av ordförande för mötet: Torsten Jarnstam 

3.  Val av sekreterare för mötet: Johannes Pettersson 

4.  Godkännande av dagordningen: Dagordningen godkänns 

5. Föregående protokoll: Torsten gick igenom föregående protokoll. 

6. SM 2019 – avstämning: Pär påpekade att GKSS ej har skickat ut en enkät (som de sa att dom 

skulle skicka ut till alla deltagare) för att utvärdera SM. Dyrt boende. Bestämda båtplatser är 

att föredra för att få bästa möjliga upplevelse på land. Pär skriver ner lite punkter som MSS 

kan förbättra till nästa gång och skickar det till Torsten som sedan skickar ett brev till MSS. 

7. Årsmötet 2019 – avstämning: Allting var i sin ordning. 

8. Dagordning medlemsmötet i Karlstad 14:e september: Finndraft ska gås igenom. Pär ska 

skriva om verksamhetsberättelsen lite för att göra den mer lämplig ifall man vill söka 

sponsorer (kostnader för olika sponsorpaket). Hur ska vi lösa problemet med att det ofta blir 

sena kvällar efter en regatta, ska vi ha en begränsning på hur många race vi ska ha eller ska vi 

ha en sista starttid? Har man fler punkter som man vill ta med så hör gärna av dig till Torsten. 

9.  Finndraft 2019-2020: Pär har fått ihop några bilder och känner att han ligger bra till. Peter är 

beredd att utmana. 

10. SM 2020 i Karlstad: Torsten ska bjuda in till ett möte (för KKF) för att diskutera vad som ska 

behöva göras inför SM. 

11. Övriga frågor: Pär ställde frågan vad som Finnjolleförbundet bör prioritera för att få så 

många som möjligt att segla Finnjolle. Ska vi köra regattor där det är fler ”eventuellt nya 

seglare” eller ska vi köra regattor där medlemmarna gillar att segla. Johannes tycker att det 

är bra att försöka göra sig så pass synliga som möjligt utåt för att få fler unga att se Finnjollen 

men i första hand måste fokus ligga på medlemmarna och vad dom tycker. Kan vara bra att 

ta upp den här punkten på medlemsmötet i Karlstad under Sola Cup.  

12. Nästa styrelsemöte: Preliminärt 24:e september 2019. 


