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Skype möte 9:er förbundet, 2019-09-17 

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

Frånvarande: Nina, Alice och Paul. 

 

 

1. Föregående protokoll  

Fastställdes utan ändring. 

 

2. Medlemsavgifter/Ekonomi 

Medlemsantalet ungefär samma som sist. Anneli har fått betalt för nästan alla tröjor. Anneli har 

också köpt tältet som nyttjas på tävlingar som en samlingsplats för 9er-förbundet.  

 

3. Tävling 

29er 

• JSM: Vissa problem med bojarna sista dagen pga. av den kraftiga vinden. Möjligen berodde 

det på ett missförstånd då seglarna emellanåt gick runt med båtarna/kapsejsade för att spara 

materialet (inte av trötthet). Vi behöver förmodligen utbilda funktionärer bättre. Återkoppling är 

också viktigt, bl.a. till SSF som äger JSM. Thomas har mycket bra info som bör delges framtida 

funktionärer (t.ex. till nästa års JSM som seglas i Lomma). Inte minst säkerhetsfrågan med 

säkerhetsbåtar, mm är viktig.  

VM Gdynia; Svenska seglarna presterande mycket bra på VM. Alice Moss & Carl Hörfelt kom 

3:a totalt och Marius Westerlind & Olle Aronsson på 15:e plats. Martina Carlsson & Amanda 

Ljunggren vann VM-guld i damklassen. Sverige även blev även bästa nation (NationsCup). 

• Mästerskapscoachning VM Gdynia; Pga. det svala intresset på Charlies intresseförfrågan, för 

coachning på VM, bestämdes först att det inte skulle bli coachning. Henrik frågade dock seglare 

och fick ihop 6 båtar som fick coachning.  

Beslutades vi fördelar årets bidrag från SSF ska fördelas enligt 500 kr per seglare till de olika 

”coachteamen”. Det var 10 båtar och 3 coachbåtar (Nils Flohr, Thomas Moss och Henrik 

Björsson) 

Regler för hur coachbidrag på framtida mästerskap ska utredas och beslutas innan nästa säsong. 

• Framtida mästerskap;  

2020 seglas VM i Weymouth England, EM i Medemblik Holland och JVM i Brasilien. 

2021 seglas VM i Aarhus, DEN, EM i RCNValencia, Spanien och JVM i Holland.  

• Nästa års tävlingar diskuterades, skall 9er-förbund arrangera någon tävling? Thomas påminde 

om när sanktionerna måste sökas. Samordningen mellan skandinaviska länderna ”gnisslar”, 

danskarna har skickat ett skarpt mejl att man inte accepterar ändringar men verkar inte själva 

anpassa sig till andra länder, Lars svarar. 

• GP-serien i Sverige: Thomas frågade om vi ha en resultatlista? Priser? Hur skall 

besättningsbyten hanteras? Förslag finns om att skepparna skall räknas men gastarna måste 

också gynnas. Ett annat förslag är att dela på poängen. Thomas tar fram ett förslag där poängen 

delas på de regattor som seglats i år.  
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• Tävlingsreglemente 29er 

Behandlades ej på detta möte. 

 

49er/Fx 

• JVM seglades i Risör i Norge och var en blåsig historia dockmycket bra arrangemang enligt de 

som var deltog. 3 svenska Fx-båtar, Vilma Bobeck och Malin Tengström, Alice Moss och Carl 

Hörfelt samt Elin Sevedag och Filip Karlsson. Wilma och Malin kom 2:a. 

 

4. Träning 

Motalalägret: Blev bra trots att det annonserades sent. 11 båtar, bra bredd och många nya seglare 

enligt Charlie. 

 

5. Övrigt  

• Nordisk samverkan: Thomas redogjorde för ett förslag för samverkan mellan SWE, NOR FIN 

med en cup, skandinavisk cup, med en tävling i Norge, GKSS (SWE), MOSS, Kiel och någon 

eller några fler platser. Tanken är att både 29er och 49er skall delta. Vidare skall träningsläger 

hållas med för seglarna. Redan i år har samarbetet smygstartat bl.a. nu denna vecka nere på 

tyska mästerskapet.  

• Årsmöte: Beslutades att årsmötet hålls i samband med KSSS OCR (5-6/10).  

Förslag på kommande styrelsemedlemmar och sittande medlemmars önskan att sitta kvar skall 

meddelas Lars och Henrik. 

• Alla i 9er-förbundet skall ha 9erförbundets mailadress (gmail-adressen).   

• Annelies informerade att en stor del av förbundets tillgångar (75%) måste gå tillbaka till alla 

medlemmar för att undvika beskattning.  

• Charlie tog upp att vi bör betala marknadsmässiga ersättningar/löner som andra förbund gör. 

Denna fråga skall beredas, Anneli/Henrik kontakta SSF för att reda ut hur vi skall göra. 

 
 

6. Nästa möte 

Nästa möte bestämdes till 17/10 kl. 19.00-20.30.  

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

 

 

Bo Nordenram    Lars Engström 

 


