Svenska Finnjolleförbundet - Teamsmöte/styrelsemöte måndag 7/2 2022
Närvarande: Jonas Andersson
Peter Bernstein
Pär Friberg
Torsten Jarnstam
Henrik Rydell
Stefan Sandahl

Protokoll:
1. Mötets öppnande
Torsten förklarade mötet öppnat.

2. Val av sekreterare för mötet
Stefan Sandahl, sekreterare.

3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

4. Förgående protokoll
Protokoll, 3 januari 2022 godkändes

5. Ansvarsuppgifter inom styrelsen
Torsten har gjort kompletteringar i beskrivningarna för styrelsemedlemmarna. Mats fick
förhinder att delta på dagens möte för att diskutera uppdelning och omfattning. Punkten tas
upp vid nästa möte då Mats är inbjuden.

6. Möjlighet för frågor från Mats som gästar webbmötet idag.
Punkten skjuts till nästa möte, då Mats är inbjuden

7. Förutsättning för redaktören för hemsidan m.m.
Punkten skjuts till nästa möte, då Mats är inbjuden.

8. SFF bistår de som önskar köpa Finnjolle
Det har kommit en fråga till SFF att hjälpa till med inköp av begagnade Finnjollar. Det gäller
allt ifrån att leta på hemsidor till att rent fysiskt bistå med kompetens och hjälp vid själva
köpet. Det finns ett intresse från ca fyra personer i stockholmsregionen för att införskaffa
Finnjollar. Det som diskuteras är jollar i 50-90 TSEK klassen. SFF ställer sig positiva till att bistå
med denna hjälp.

9. Öppna Svenska Mästerskapen för OK-jolle och Finnjolle 2024
Det är skickat intresseanmälan till Ystad SS, Råå SS, Viken Båtsällskap, Borstahusen samt
Malmö. Mss har hört av sig och är intresserade.
.

10. Regattor 2022 (Svenska)
- Vår-regattan Hönö 21-22 maj (Sverige Cup nr. 1)
- Saltsjöbadsregattan 21-22 maj (OK-jollar, 505 och Finnjollar)
- USS-regattan i Uppsala med 70-årsjubileum för Finnjollen 17-19 juni (Sverige Cup nr. 2)
- Öppna Svenska Mästerskapen i Kalmar 26-28 augusti (Sverige Cup nr. 3)
- Sola Cup-regattan/Klassmästerskap master i Karlstad 17-18 september (Sverige Cup nr. 4)
- KSSS Olympic Class Regatta 1-2 oktober (Finnjollarna får inte delta, föreslås delta i
Saltsjöbadsregattan i stället)
Pär kontaktar Kalmar för info kring SM i Kalmar. Detta för att kunna sammanställa ett
dokument att marknadsföra tävlingen och skicka till förbunden i Tyskland, Danmark, Finland
och Norge.

11. Profilkläder
Peter och Stefan har skickat förslag till PelleP och väntar på återkoppling.

12. Övriga frågor
-

-

Det har inkommit tre önskemål om att få master ommätta. Frågan tas vidare med JensKristian i Danmark.
Listan med kontaktuppgifter behöver justeras. Det finns sannolikt flera inaktiva
mailadresser. Henrik gör utskick för att få återkoppling. Påminnelse om att betala
medlemsuppgift skickas också ut, samt info om medlemsavgift läggs på hemsidan.

13. Nästa Teamsmöte/styrelsemöte
Måndag 7 mars 2022, kl. 19:30

Svenska Finnjolleförbundet, Stefan Sandahl 8 februari 2021

