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Skype möte 9:er förbundet, 2019-05-07 

Närvarande: Lars, Anneli, , Henrik, Bo, och Marcus. 

Frånvarande: Nina, Alice, Thomas, Charlie och Paul. 

 

 

1. Föregående protokoll  

Fastställdes utan ändring. 

 

2. Namnändring av förbundet 

Det har noterats att 9er förbund namngetts på olika sätt tidigare (bl a med 29er 

förbundet). Beslutades att framöver ska förbundet heta 9er förbundet. Namnet tydliggör att 

förbundet hanterar samtliga nu använda skiff-båtar, dvs. 29er, 49er och 49erFx.  

 

3. Medlemsavgifter/Ekonomi 

Anneli har jobbar med ekonomin. Vi har idag ca 30 medlemmar (flest 29er) vilket gett ca 5000 kr.  

På bankkontot har vi ca 18 tkr. Marcus påminner om medlemskap för 49er/Fx-seglare på EM i 

Weymouth och även på GKSS OCR skall det påminnas. 

 

4. Utveckling/tankar om 29erklassen 

Förra mötet beslutades  

Bosse redogjorde för ett inlägg i debatten om klassen från en förälder, ämnet diskuterades. Skall 

fortsätta på kommande möten. Ett förslag var att fixa fram ett tält för samlingar för 29er-seglare. 

 

5. Tävling 

29er 

• Mästerskapscoachning; inga anmälningar så ingen coachning. Diskuterades hur det kommer sig 

att seglarna inte anmäler intresse att få coachning på mästerskapen. Vi testar att maila alla 

medlemmar i förbundet. Alla uppmanades titta igenom medlemsförteckningen hjälpa till med 

mailadress för de som ej lämnat sin mailadress. 

• Charlie finns på plats vid GKSS OCR där även pushas för anmälan om mästerskapscoachning. 

• På JSM kommer vi ha coach så även på EM (med minst en coach kanske två).  

• Alice påpekade att det bara var ett pris i Malmö Skiff trots att det var två seglare i båten. Lars 

återkopplas till MalmöSS (Lars). 

• Från internationella förbundet meddelade Tomas att man har valt en ung tidigare ISAF-vinnare 

till coach för ISAF-VM, tyvärr blev det inte Marcus A som Thomas föreslagit. 

 

• Tävlingsreglemente 29er 

Behandlades ej på detta möte. 

 

49er/Fx 

• Tiden är tight mellan Kiel, SM och UVM. Men många av toppseglarna kommer segla både Kiel 

och SM. 
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6. Träning 

Riksläger/Vårläger arrangeras i Motala 1-2/6. Info utlagt på hemsidan och FB. 

Viktigt att ”prova-på” aktivitet prioriteras på JSM.  

 

 

7. Övrigt  

9er tröjor; Fåtal beställda, ännu för få för att göra en beställning från leverantören. Mer reklam för 

tröjorna skall ske vid GKSS OCR kommande helg.  

 
 

8. Nästa möte 

Nästa möte bestämdes till 18/6 kl. 19.30-21.  

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

 

 

Bo Nordenram    Lars Engström 

 


