Svenska Finnjolleförbundets styrelsemöte 2020-09-01
Närvarande: Torsten, Henrik, Jonas och Johannes
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Mötets öppnande: Mötet öppnades 19:35
Val av sekreterare: Johannes
Godkännande av dagordning: Dagordningen godkänns
Föregående protokoll 9 juni 2020: Föregående protokoll godkänns
Avstämning medlemsavgifter 2020: Henrik gick igenom antalet anmälda i förbundet 2020.
Henrik skickar ut en påminnelse till de personer som inte har betalat anmälningsavgiften för
säsongen 2020.
Sola Cup-regattan, Karlstad 12-13 september: I nuläget så är det 16 st anmälda till Sola Cup.
Arrangörerna kommer vidta åtgärder för att göra evenemanget så säkert som möjligt med
tanke på den rådande Covid 19- situationen.
Förberedelser inför årsmötet 2020: Torsten ställde en fråga angående rankingen för 2020. I
och med att SM 2020 ställdes in så kommer endast Sola Cup att funka som ranking för VM
och EM 2021. Ett förslag var att använda fjolårets ranking och inte räkna årets (2020) enda
kvaltävling Sola Cup som grund för rankingen. Styrelsen fattade beslut om att använda Sola
Cup i Karlstad 12-13 september 2020 som enda tävling i rankingen inför EM och VM 2021.
Som det var bestämt från början.
Finndraft 2019-2020: Torsten informerade om att en till två personer har skickat in bidrag,
Pär är den person som har bäst koll på detta så någon mer information kunde ej delges.
Facebook-grupp Wooden Finn: Torsten föreslog att finjolleförbundet ska bjuda in
medlemmar i den gruppen till att bli stödmedlemmar till finnjolleförbundet. I gengäld så får
stödmedlemmar tidskriften Finnfare.
Brev till SSF: Pär äger denna fråga så vi hoppade över denna punkt.
Övriga frågor: Om Henrik inte kommer till Sola Cup så måste någon annan göra
sammanställningen av den totala Sverige Cupen och ranking. Mall på hur man sammanställer
rankingen kommer att skickas till Torsten om så är fallet.
Nästa telefonmöte: Tisdag 6 oktober 2020, kl 19:30

