Deltagande vid telefonmöte 020909 Anders Kuikka, Jesper Stålheim, Arvid Claeson, Hans Jonsson,
Dan Jarsweden.
1.Fixa protokollet från årsmötet.
2.GP1 TFO Göteborg 8-9/5
GP2 Skåne 22-23/5 Rådasjön har visat intresse. Men då får dom lägga det tex i Lerkil, Marstrand.
GP3 Ostkusten 24-25/9
GP4 TFO sthlm Oktober
Kolla om det går att sammantrimma med Ejollarna, Skicka ut ett förslag. Diskutera under TFO.
SM/JSM styr vi nog inte över. Ungdoms VM kval styrs av ssf. Försöka få det under GP3, GP4,
GP1.
Masteransvariga återkommer med sitt program.
3.KSSS söker alla VM/EM 2013 med plan att lägga det vid korsö. Baggen för mastrar. Vi hjälper
KSSS med detta.
4.Börja promota för Sprint SM redan vid Båtmässan. Ringa in medier av olika slag. Sätt ihop en
projektgrupp. Bjud in lite försäljare. Anders pratar med Fredrik Höjne om SSF vill hjälpa till.
Tilllägg till Tävlingsreglementet bör vara att banan i största mån bör vara kryss-läns. Testar nästa år
att ta 100 kr av anmälningsavg på 500 kr till förbundet.
Prata med KSSS om att vi vill ha 100 kr av de 600kr de tar betalt för TFO.
Försöka få ut reglementet på hemsidan så snart som möjligt.
5.Rullande 3 för VM/EM kval. Lägga ut på hemsidan så snart som möjligt.
6.Fundera över collage racing. Prata med Bo Norrman och Victor Västernäs om det hela. Arvid
kollar.
7.Försöka hålla ett antal Lasercliniks innan regattor som blir färdigt redan i år. Johan Lundqvist vill
gärna hjälpa Per Frykholm, Edward Hartung och Cecilia Jonsson.
8.Anders Landenstad sköter ungdomsfrågorna. Återkommer med program. Tänk på finansieringen.
Bör vara självkostnadspris för seglarna på samtliga läger.
9.Försöka få ut medlemsregistret på hemsidan. Matrisen vill eventuellt hjälpa till och sköta allt med
betalningar och så vidare. Anders K kollar med Matrisen. Dan kollar med SSF så att vi inte stör
deras eventuella register.
10.Dan kollar med Bosse ang Borstahusen pengarna. Om KSSS får ett EM/VM så försöker vi få en
viss procent av intäkterna.
Dan kollar även upp skatteregleran så vi inte fallerar en eventuell revision.
11.Jesper och David jobbar vidare med hemsidan. HiQ vill hosta hemsidan.
12.Anders K pratar med Ernsten Young, HiQ och Matrisen.
13.Vi hör med Bo Norman om han vill driva projektet med studentsegling vidare.
14.Valberedningen består av: Henrik Boquist, Andreas Axelsson och Viktor Svärd.
Betala för våra medlemmar till ILCA, 379 medlemar.
Ragga medlemmar, mål att ha 450 inom ett år.
15.Möte under Lördagen i TFO. Eventuellt bjuda in någon från KSSS. Försöka hålla möten relativt
ofta, lite kortare. Minst varannan månad. Telefonmöte 11 november kl 1900.

