
Skype möte 9:er förbundet, 2018-04-24 
Närvarande: Lars, Thomas, Anneli och Bosse.  
Frånvarande: Charlie och Marcus. 
 
 
 
 
Föregående protokoll  

Justerades och fastställdes. 
 

Ekonomi/Medlemsavgift 

 Medlemsavgifter 

Idag ca 43 medlemmar (+ någon till) men fortfarande få 49er besättningar (trots att de tävlar 
i Europa). 

 Utfall 2017 

Anneli rapporterade från ett samtal med SSF om att 2017 ej var bokförd. 2016 är dock bra 
bokförd så att vi kan följa ekonomin. Åsa på SSF meddelade att vi inte kan ställas till svars 
för tidigare brister i bokföringen och dess resultat. Anneli har tagit underlag som skall sändas 
till Skatteverket, för att intyga att vi är en ideell förening, efter underskrift av Lars.  
Anneli har tillgång till Fortnox som är ett ekonomisystem där vi kan sköta 
medlemshanteringen (via IdrottOnLine). Systemet är även uppbyggt för att klara kraven i 
GDPR. 
 
Informationsmöte/årsmöte 

Diskuterades om att hålla ett informationsmöte under GKSS OCR och årsmöte i höst.  
 

Stadgar 
Lars tar fram standardstadgarna från SSF/RF som sedan återupplivas på årsmötet i höst. 
   

GDPR ställer nya krav på informationen man hanterar som måste beaktas. Thomas beskrev 
problem som int. 29er-förbundet haft med sin data och hemsida. 
 

Hemsidan  

Sidan delas upp så att Thomas lägger ut information för 29er och Bosse 49er och Fx.  
 

Tävling 

 EM 2018 Helsingfors 

Troligen inte så många besättningar kommer åka till EM, troligen endast 5 besättningar 
från Motala/Lerum. Avgiften för coach/träning diskuterades.  
JNoM seglas veckan innan EM i Båstad.   

 Tävlingsbestämmelser 

För GP-serien måste tävlingsbestämmelser tas fram. Viktigt att det finns rankingregler 
och även regler för ev. besättningsbyten. Thomas tar fram ett förslag för 29er-GP. 

 SM 

GKSS har sökt SM för 49er under GKSS Skiffregatta i höst, de söker också gärna SM i 
Fx. Samma regatta bör kunna vara SM 29er open, alt NM 29er open. 

 
29er-representant 

Vi bör få in en seglarrepresentant för 29er på samma sätt som Marcus är för 49er. 
 



Nästa möte 

Beslutades till onsdagen den 5 juni kl 20.00. Thomas skickar kallelse som vanligt. 
 
 
Vid protokollet      Justeras 
 
 
 
Bo Nordenram      Lars Engström 


