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Skype möte 9:er förbundet, 2019-10-17 

Närvarande: Lars, Henrik, Bo och Marcus. 

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

 

 

1. Föregående protokoll  

Fastställdes med justering av ersättningen för coachning under punkt 4 Mästerskapscoachning VM 

Gdynia till 750 kr/båt (29er). Se punkt 4 nedan. 

 

2. Årsmöte 

Kunde tyvärr inte genomföras under KSSS OCR på grund av seglingarna! (som naturligtvis 

prioriteras). Det kommer istället genomförs som ett öppet Skype-möte. Beslutades att årsmötet 

genomför den 28/11 kl. 19. Bo och Henrik lägger ut info på hemsidan enligt stadgarna. 

 

3. Medlemsavgifter/Ekonomi 

- 

 

4. Tävling 

29er 

• KSSS OCR: Henrik meddelade att det var ett mycket bra arrangemang men också mycket 

kallt!  

• Mästerskapscoachning VM Gdynia;  

Efter otydligheter av beslutet av ersättning beslutades på detta möte att årets bidrag, för faktiska 

kostnader (kvitto som verifikat), fördelas med 750 kr per seglande båt (29er) till de olika 

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

Björsson).  

• Henrik och Anneli tar fram ett beslutsunderlag för regler för coachbidrag på framtida 

mästerskap.  

• Framtida mästerskap; Medemblik har tyvärr dragit sig ur att arrangera EM. 

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

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

• Ett förslag på nästa års tävlingsprogram har tagits fram av Henrik som kommenterade 

dagsläget. KKKK skall tillfrågas om att arrangera ett av de två ISAF-kvalen, det andra blir 

troligen i samband med KSSS OCR. Henrik ser också gärna att ett GP genomförs i Linköping, 

Bosse pratar med LJS om detta.   

• Tävlingsreglemente 29er 

Thomas förslag på reglemente skall färdigställa i god tid innan nästa säsong av Henrik med 

hjälp av övriga styrelsen. Bosse frågar Thomas om förslagets status.  
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49er/Fx 

• Marcus meddelade att de svenska 49er/Fx-seglare nu förbereder sig för fult för VM i Auckland 

på New Zealand. 

 

5. Träning 

- 

 

6. Övrigt  

-  

 
 

7. Nästa möte 

Nästa möte bestämdes till 14/11 kl. 19.00 som ett förberedande möte inför årsmötet den 28/11.  

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

 

 

Bo Nordenram    Lars Engström 

 


