
 

Protokoll för Svenska Finnjolleförbundets telefonmöte/styrelsemöte 1 oktober 2019 

Närvarande: Torsten, Henrik, Peter, Pär, Jonas 

1. Mötets öppnande 
Torsten öppnade mötet. 

2. Val av ordförande för mötet 
Torsten valdes till ordförande. 
 

3. Val av sekreterare för mötet  
Till sekreterare valdes Jonas. 

4. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

5. Förgående protokoll 
 Protokollet från medlemsmötet i Karlstad 14 september lästes upp. 
Gällande punkt 8 i protokollet så är det bara ett förslag med 7 seglingar på SM. 
 

6. Punkter från medlemsmötet i Karlstad 

Styrelsen jobbar vidare med punkt 4, 5, 9  från protokollet på det allmänna medlemsmötet. 

7. Fördelning av arbetsuppgifter inom styrelsen 
Det är många olika arbetsuppgifter inom vårt klassförbund som måste och bör utföras. För 
att vi ska orka fortsätta hålla en hög nivå på vårt nationella klassförbund.  
Ordföranden behöver få avlastning med några arbetsuppgifter. 
- Kalendern – Johannes P + Janne Florén, avlastar ordföranden och ta fram nästa års regattor 
och publicerar dem på hemsidan. 
- Våra protokoll publiceras på hemsidan. Jonas  avlastar ordföranden. 

  

8. SM 2019 – avstämning 
Pär skickar sammanställningen till GKSS och Svenska OK-jolleförbundet.  
 

9. SM för OK-jolle och Finnjolle i Karlstad 2020 

Det är svårt att hitta  nytt datum för SM .för att det skall passa in i finnjolle och 

ok- jollarnas kappseglingskalender för 2020. 

Pär F får i uppdrag att ringa Ok- jolle förbundets ordförande och göra en 

avstämning med möjligheterna att flytta SM. 

10. NM/Nordic Cup 
Kan någon avlasta ordföranden och delta i telefonmöte tillsammans ordförande för 
Finska Finnjolleförbundet, Danska Finnjolleförbundet och Norska Finnjolleförbundet. 
Pär F avlastar ordföranden. 
 

11. Förbättringar vid Sverige Cup-regattorna 
Fredrik Tegnheds sammanställning av seglarnas synpunkter har ej kommit än. 

12. SM 2020 i Karlstad 
Visserligen är SM för OK-jolle och Finnjolle i Karlstad 2020, ett lokalt åtagande för 
klubbarna i Karlstad: KKF, KSS, SBS. Men det är ändå bra att lyfta vissa saker, då vi 
inom kort ska rigga SM-organisationen. Förslag lämnas till Torsten som ingår  



      I SM- organisationen. 

13.  PR-film för Finnjollen 
SFFs styrelse  godkänner filmen. 
Hur distribuerar vi filmen? 
Här kommer några förslag:  
SFF hemsida, SFF Facebook-sida, sponsorer, Mästarnas Mästare/styrelsen möts 
fredag 11 oktober (Torsten deltar i mötet utifrån sin roll i SSFs valnämnd), Svenska 
Seglarförbundets Seglarträffen i Malmö 23 november (Torsten deltar i SeglarTräffen 
och träffar även då SSFs styrelse, detta utifrån sin roll i SSFs valnämnd), Svenska 
Seglarförbundets hemsida och Facebook-sida o.s.v. 
 

 
14. Övriga frågor 

- Pär Fribergs förslag till dokument som presenterar Finnjollesegling 
  kompletteras av Per Friberg. 
 

15. Nästa telefonmöte/styrelsemöte 
Tisdag 29 oktober 2019, kl. 19:30 
 
 

 
 

 
 


