
Skype möte 29:er förbundet, 2018-01-24 
Närvarande: Lars, Thomas, Anneli, Charlie och Bosse.  
Frånvarande: Marcus Anjemark (seglar WC i Miami).   
 
 
Föregående protokoll  
Fastställdes utan justering. 
 
Medlemsavgift 
Anneli efterlyste att vi behöver gå igenom ekonomin. Vi vet t.ex. inte vilka bidrag vi kan få i 
år. Anneli har nu fått behörighet till förbundets konton. Karin och Anneli skall ha ett 
överlämningsmöte inom kort. 
Medlemsavgifter har börjar trilla in (idag 8 st). En bedömning är att det borde kunna bli ca 80 
medlemmar i förbundet i år.  
Anneli beskrev dokumentet med medlemmar som ligger på Drive. Det skall nu läggas på 
förbundets Drive-konto, Anneli tar hjälp av Axel som fixar detta.  
Anneli föreslog även att vi göra en påminnelse om medlemsavgifterna på hemsidan i början 
av mars. 
 
Hemsidan  
Thomas informerade om status på sidan. Uppdelning mellan 29er och 49er, sidan fylls på på 
vart efter information blir tillgänglig.  
 
Tävling 
Aktuella datum för 29er-tävlingar är inlagda på hemsidan. Även 49er/Fx skall publiceras.  
NOR har just kommit för EM i Finland och anges 1/7 som sista dag för anmälan. 
 
Träning 
Thomas informerade om sista anmälan är 1 februari till träningslägret Cavalaire. Detta för 
planering av tränare mm. 
 
Charlie har sammanställt ett förslag till plan för 2018 som skickats till styrelsen.  
Thomas går igenom listan med Charlie och gör förslag på prioritering. 
Efter årets två inledande läger i Båstad 29 mars – 2 april 2018 (SSF) läger innan EUcupen i 
Cavalaire (Frankrike) är följande läger möjliga: 
7-8/4 Riksläger innan ISAF kvalen, plats Hjuvik, 
9-10/6 Riksläger innan Kiel,  
3-6/8 EM läger på plats i Finland, 
31/8-2/9 Träningshelg och Prova på segling under singlehanded JSM (2 dag)? 
8-9/9 Riksläger (Motalaskiff) 
1-4/11 Höstläger 
  
Diskuterades en obligatorisk anmälan och avgift för coachning på EM p.g.a. att i år får 9er-
förbundet själva stå för alla kostnader. Troligen blir kostanden ca 5kkr per seglare. Viktigt att 
detta informeras till seglarna. Kan kostande minskas? t ex genom att samarbeta med 
Norge?? 
 
 



Internationellt 
Thomas informerade om de senaste mötena i int.29er-förbundet. Incidenten som inträffade 
på VM 2017, i Long Beach i Kalifornien, resulterade i att alla seglare skall bära en SONAS-
godkänd visselpipa. Andra förslag på säkerhetshöjande åtgärder har diskuterats och ett av 
dessa är att införa ålder eller vikt begränsningar. Samma begränsningar diskuteras även i 
andra klasser.  
Int.29er-förbundet har nu på senaste mötet beslutat att minimiåldern för att tävla 
internationellt skall vara 12 år. Samma ålders begränsning har Nacra-förbundet. 
 
Thomas föreslog även att vi (9er-förbundet) skall skriva en motion till int. 29er-förbundet att 
man inför samma sätt att notera segelnummer och namn på seglarna som finns i 49er/49Fx-
klasserna. Thomas och Lars bereder ett förslag.  
  
Övrigt 

 Båtmässa i Göteborg 
Kan vi få meden 29er eller information om 29er-segling på mässan? Kan vara svårt att hinna 
med i år men något att fundera på till nästa års mässor.  
Bosse fundera på informationsmaterial för kommande mässor. 
 
 
Nästa möte 
Beslutades till onsdagen den 28 februari kl 19.30. Thomas skickar kallelse som vanligt. 
 
 
 
Vid protokollet      Justeras 
 
 
 
 
Bo Nordenram      Lars Engström 
 
 
 
  


