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Svenska Finnjolleförbundet - Teamsmöte/styrelsemöte 6/3 2023 

 

Närvarande: Mats R Karlsson 

Pär Friberg  

Peter Bernstein 

 Torsten Jarnstam 

 Stefan Sandahl  

 Peter Overup  

 

Henrik Rydell (deltog ej) 

 

Protokoll:  
Kommentarer från föregående protokoll redovisas i kursiv stil 

 

1. Mötets öppnande  
Mats förklarade mötet öppnat. 
 

2. Val av sekreterare för mötet 
Till sekreterare valdes Stefan Sandahl 
 

3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

 

4. Förgående protokoll 23/1  
Protokollet godkändes och finns publicerad på hemsidan. 

 

5. Media 
Torsten kontaktar David Berg för att diskutera rättigheter och villkor för att publicera på SFFs 
FB-sida. Återkopplar till nästa möte. Kvarstår. 
 
Sverigerapport till Finnfare är inskickad. Info om nedlemsavgift, tävlingslicens är publicerad 
på hemsidan. 
 

6. Medlemsavgift 
Peter O har sammanställt ett meddelande om att medlemsavgiften skall betalas för 2023 
som påminnelse. Henrik Rydell kontaktas för utskick via mail. 
 

7. Personligt mätbrev 
Flera båtar har bytt ägare i Göteborgsregionen och det behöver utfärdas personliga mätbrev. 
Peter B kontaktar Henrik R om info om hur detta utförs. Kvarstår. 

 

8. Tävling Bosön, 10-11 juni -2023 
Anders W och Per har haft kontakt. Fortsatt dialog om regattamiddag. Tony Norén kontaktas 
för banläggning. Pär håller fortsatt dialog med Anders W om det praktiska kring tävlingen. 
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9. SM 2023 Karlstad 
Torsten meddelade att de har möte 7:e feb för att diskutera boende, plats för omklädning etc. 
Inbjudan är på gång att skickas ut och NoR ska justeras. Det finns en bra dialog med 
kommunen.  
Målsättning att öppna anmälan i mitten på april. 
 

10. SM 2024 Råå, Koordinering Norge, Finland, Danmark. Ställningstagande NM  
Pär F arbetar vidare med att ersätta SM i Råå med ett NM.  
Mats Skoting kontaktas för korrekt formulering i inbjudan så att det fortfarande blir öppet, 
men att bara Svensk medborgare kan bli Svensk mästare, trots Nordiskt mästerskap. 

 

11. SM 2025 tillsammans med OK 
Ostkusten, t.ex. Nynäshamn diskuterades. Pär tar frågan vidare med OK förbundet och 

återkommer med förslag till plats. Målet är att till SM i Karlstad kunna presentera SM 2025. 

Kvarstår. 

12. Kappsegling i Lomma juni 2024 (samarrangemang) 
Stefan har fått frågan från Jan Carlander om ett kappseglingsarrangemang i Lomma, juni 
2024. Är tillsammans med Snipe, 5o5, OK.  
Styrelsen enades om att Stefan svarar att vi är intresserade och bevakar utvecklingen. 
Kvarstår. 

 

13. Sponsorkontakt 
Att få sätta sitt namn på Sverigecupen diskuterades och även sponsorpaket uppdelat guld, 
silver, brons.  
Per F har några uppslag på sponsorer som han kontaktar. Troligtvis enklare att få saker än 
rena pengar. 
 

14. Ekonomi 
Mats kontaktar Henrik för avstämning av förbundets ekonomi. 

 

15. Övriga frågor 
Janne Florén representerar SFF den 25:e mars vid Svenska Seglarförbundets årsmöte. 
 
Lars Edvall har föreslagit att man ska höja juniorålder från 23 till 30 år för att kunna attrahera 
fler juniora seglare. Robert Deaves kontaktas för fortsatt diskussion. 
 
Planering av regattan i Hönö pågår, inbjudan ligger snart ute. 
 
Mats kontaktar Sv. Seglarförbundet ( Marie Björling ) för råd om Ryskt & Belarusiskt 
deltagande. 

 

16. Nästa Teamsmöte/styrelsemöte 
Måndag 24:e: april 2023, kl. 19:30 

 
 
 
Svenska Finnjolleförbundet, Stefan Sandahl 9:e mars 2023 


