
Skype möte 9:er förbundet, 2018-03-21 
Närvarande: Lars, Thomas, Anneli, Marcus och Bosse.  
Frånvarande: Charlie.   
 
Föregående protokoll  

Justerades och fastställdes. 
 

Ekonomi/Medlemsavgift 

 Utfall 2017 

Anneli redogjorde för utfallet 2017. Det ser dessvärre ut som utfallet från 2017 kraftigt 
negativt vilket är något denna styrelsen inte haft någon inblick i tidigare. Flera utgiftsposter 
är inte kompletta, vidare finns troligen en obetald faktura för brodyr samt en leverantörsskuld 
till KKKK för Ribb under VM (Medemblik).  
Av räkenskapen framgår även att endast 15 båtar (30 seglare) var medlemmar vilket är 
orimligt lågt. 
En grundligare genomgång av ekonomin för 2017 måste ske, bl.a. av VM2017 där troligen 
inget betalats av deltagarna. Frågan tas upp igen på nästa möten. Innan nästa möte skall 
Anneli och Lars kontakta SSF (Åsa ?) och diskutera den uppkomna situationen då 
nuvarande styrelse tagit över en mycket bristfälligt skött ekonomi. 
 

 EM 2018 Helsingfors 

Charlie har tagit fram tre förslag som diskuterades. Hur coachernas löns skall hanteras så 
att 9er-förbundet slipper administrera sociala avgifter skall undersökas (bl a med SSF). 
Vi går ut på hemsidan med uppgift om en avgift på ca 6000 kr per seglare för coachning 
under träningsdagar och coachning under tävlingen för att undersöka intresset. Thomas 
lägger ut på hemsidan. 
 
Hemsidan  

Information om träningsläger och tävlingar har tillförts/uppdaterats. Återstår en del om 49er 
och 49Fx. 
 

Tävling 

Fråga från SSF om synpunkter på det nya formatet på JSM där man strukit Optimist XS och 
istället ändrat lägsta ålder till 12 år. Alla läser igenom förslaget, tas upp på nästa möte.  
 
Thomas har haft kontakt med Ciccie Jonsson angående reglerna för kvalet till ISAF Youth 
där SSF tillsammans med tränarna i Lerum och Motala beslutat att platssiffran räknas 
oberoende av antal deltagare i resp. regatta. Detta betyder att ett kval med många deltagare 
(även seglare som inte är behöriga att segla ISAF) kan ge stor spridning och bli helt 
avgörande för slutresultatet. Men som sagt beslutet är dock redan taget av SSF. 
 
Nästa möte 

Beslutades till onsdagen den 18 april kl 19.30. Thomas skickar kallelse som vanligt. 
 
 
Vid protokollet      Justeras 
 
 
 
Bo Nordenram      Lars Engström 


