
Svenska Finnjolleförbundet - Teamsmöte/styrelsemöte måndag 14/3 2022 

 

Närvarande: Jonas Andersson 

Peter Bernstein 

Pär Friberg  

 Torsten Jarnstam 

Mats R Karlsson (adjungerad) 

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 från 7 februari 2022 godkändes. 

 

5. Ansvarsuppgifter inom styrelsen 
Arbetsbeskrivningar för: Ordföranden, Sekreteraren, Kassören, Ledamot 1, Ledamot 2, 
Suppleant, samt ansvarsuppgifter utanför styrelsen presenterades för Mats. 
Grunduppdelningen är bra och vid nästa möte ska styrelsen ge förslag på vilka personer som 
ska ansvara för respektive roll. Förankring görs vid årsmötet. Torsten har meddelat intresse 
att fortsätta i styrelsearbetet med verksamhetsberättelser etc. 
 

Arbete med att representera finnjolleförbundet ska föras in i beskrivningen. 
 

6. Möjlighet för frågor från Mats som gästar webbmötet idag. 
Se pkt 5. 
 

7. Förutsättning för redaktören för hemsidan m.m. 
- delta i styrelsemötena för att veta vad som är aktuellt och ska skrivas om på hemsidan 
Se punkt 5.  

8. SFF bistår de som önskar köpa Finnjolle 
Ingen har än anmält intresse, men det finns önskemål om hjälp i samband med köp. 
 

9. Pär Fribergs rapport från Zoom-mötet med IFA 
Det var 19 delegater från hela världen, NZ, Australien, Europa, USA och några länder i 
sydamerika. 

• IFA har blockerat seglare, tränare och funktionärer från Ryssland och Beleraus. IFA 
följer helt World Sailings instruktioner. 



• IFA skall välja ny styrelse och nya delegater mottas tacksamt av valberedningen. 
• IFA har föreslagit en omröstning för hur röstning skall genomföras på IFA´s Årsmöte 
(AGM). Tre alternativ har tagits farm. 

1. Röstning enbart för delegater på plats 
2. Röstning för delegater på plats och genom fullmaktsförfarande 
3. Röstning enligt en hybridmodell med delegater på plats kombinerad med säkrad 

digital röstning. 
• IFA har genomfört en större medlemsenkät gällande framtida utveckling för Finnjollen 
som båt, klass och regattaformat. För att något skall ändras krävs 2/3 delar majoritet. 350 
svar inkom och sammanfattningen var att allt utom skulle förbli som det är utom att man 
skall ta bort kravet på nationsflagga i seglet på framtida Gold Cup och EM. 
• IFA har god ekonomi och kommer med ett förslag hur framtida medel skall hanteras 
för att främja klassen. Dock framkom vissa diskussioner hur de här frågorna skall hanteras. 
Se inlägget från Brittiska Finnjolleförbundet. 
• Projektet att få tillbaka finnjollen på det olympiska programmet till 2008 har inte rönt 
stor framgång. De krafter och de personer som påverkar detta beslut är inte mottagliga för 
seglares argument och chansen är därmed liten att finnjollen kommer tillbaka. 
• De rankinglistor som finns är bra för klassen och de nationella förbunden skall aktivera 
dem så mycket som möjligt. (jag åttog ju mig att undersöka hur det funkar). 
• Finnfare kommer att behållas i tryckt format, åtminstone ett par år framåt. En 
undersökning pågår hur man billigast skall trycka och distribuera tidningen.  
• World Sailing har tillsatt en ”hållbarhets direktör”. Varje klass kommer att få 
rapportera in sitt hållbarhetsarbete och det gäller även Finnjollen. Svenska 
Finnjolleförbundet kommer sannolikt att få en enkät om hur vi hanterar de här frågorna 
framöver. 

 

10. Votering AGM 

Styrelsen röstade om hur IFA´s röstning ska genomföras i framtiden. Det blev en majoritet för 

punkt 3, dvs Röstning enligt en hybridmodell med delegater på plats kombinerad med säkrad 

digital röstning. Pär förmedlar detta resultat vidare till IFA. 

 

11. Öppna Svenska Mästerskapen för OK-jolle och Finnjolle 2024 
Stefan arbetar vidare med att få in svar från segelklubbar i Skåne. 

 

12. Regattor 2022  
- 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) 
 
Mats hör med Leffe Carlsson om möjlighet att finnjollar deltar på Oktoberpokalen.  
 

13. Sanktioner mot Ryssland och Belarus 
Svenska Finnjolleförbundet följer Svenska Seglarförbundet och World Sailings beslut om att 
förbjuda tävlande, funktionärer och ledare från Ryssland och Belarus att delta i tävlingar, se 
Svenska seglarförbundets hemsida. 
 

14. Profilkläder 
Peter Overup inväntar nytt förslag från PelleP. 
 



 

15. Övriga frågor 

 Inmätning av master. Önskemål om mätning av master har inkommit av tre personer. 
Stefan kontaktar Jens-Kristian för pris och om det kan göras nu mars/april. 

 Sammanställ på hemsidan vilka fleeter som finns i Sverige där det t.ex finns minst 3-5 
båtar. Blir hjälp till nya finnjolleseglare att hitta sparringpartners. 

 
 

16. Nästa Teamsmöte/styrelsemöte 
Måndag 4 april 2022, kl. 19:30 

 
 
 
Svenska Finnjolleförbundet, Stefan Sandahl 16 mars 2022 

  

 


