
Möte Laserförbundet 13/10 09 
1. Uppföljning av tidigare möten. 

1. Mer träningsläger för att få in fler juniorer i förbundet?  
Trycka upp tröjor, hood, pike, bib. 
Arbetsgrupp består av följande personer, Per Frykholm, Jimmy Thalen, Edward Hartung, Cecilia 
Jonsson under ledning av Anders Landenstad. Lägerprogram, inför ISAF youth och övrigt. Ta 
kontakt med Öjerborn/Grävare om det samnordiska träningsprogram. 

2. Mer inriktningar i förbundet. Olika ansvariga i bla standard, radial, 4,7 osv. 
 Master: Micael Lundgren, Standard Jesper, Radial Martin Abenius. 

3. Arbetsgrupp juniorfrågor. Edward, Jimmy, Per F, Cecilia J.  
 Vet att de bland annat vill införa lite kläder för de som åker på JEM/JVM. Tex en bibb och 
 en hoodtröja med lite tuffa tryck på. 
 Se 1. Lägger  in information på hemsidan, bilder, reseberättelser osv. Tränare skickade från 
 laserförbundet ska varje dag skicka in uppdatering till hemsidan. 

4. Tävlingsreglementet, se bifogad fil. 
Tillägg till tävlingsreglementet bör vara att varje klubb bör skippa pokaler och istället satsa på 
prispengar och olika nyttopriser. 

5. Eventansvariga för varje GP, dags att spika vilka och vad som ska göras. 
Johan Wigforss GP1 Gkss, Jesper Stålheim Gp2 Ässs. 

6. Sofia Öjerborn vann seglet, Sjöboden/Birger sponsrade. 
Grattis, Birger sponsrar nästa år också. 

2. GP serien, eller Sverigerankingen som ssf vill att man ska kalla det. SSF har under året 
jobbat tillsammans med samtliga juniorklassförbund för att bestämma vilka helger man ska 
köra rankingen på. Dessutom försöka få samtliga klasser att befinna sig på samma sida 
landet. 

 Detta hade vi ju dock ingen aning om när vi satte ihop vår GP serie, och ssf verkar ju inte ha 
 kollat in tävlingskalendern överdrivet bra heller då samtliga helger krockar med olika 
 tävlingar. Vem har varit representant från laserförbundet på dessa möten? 
 GP programet ser ut som följer, 
 GP1 TFO GKSS 8-9/5 
 GP2 Ängelholm 22-23/5 
 GP3 Nynäshamn 25-26/9 
 GP4 TFO Sthlm 2-3/10 
 För att tillfredställa ssf skulle vi eventuellt kunna försöka flytta GP2 till den 15-16/5, men då 
 krockar det med gardasjön tävlingen. 
 Hans pratar med ÄSSS om de vill arrangera GP2 en helg tidigare. 
 

3. Nya hemsidan. Www.jstal.se Ny logotyp är under utveckling. 
 Vad vill vi ha med på nya hemsidan? 

1. För att få kortbetalning direkt via hemsidan kommer det att kosta oss 10,5;- per aktiv 
medlem (250kr) och 6kr per passiv medlem(100kr). Plus 66kr/månaden.  

Anders K kollar med Matrisen om de kan lösa den med avi utskickningar istället. 
2. Medlemsregistret, ska vi inkludera det i hemsidan? 

Återigen kollar Anders K med Matirsen om vad vi ska göra.  
4. Träningsprogram under vintern, var åker elitseglarna? Var åker juniorerna?  

Elitseglarna åker till Miami. Vi kollar om det finns intresse för en container till Gran Canaria. 
5. Ekonomin, hur ser den ut?  

Ingen input på mötet. 
6. Medlemsregistret, hur många är vi? 197 var vi i slutet på Aug. 

199 
7. Händer inte så mycket i ILCA. Jag ändrade antalet medlemmar hos ILCA, då jag från början 

skickade in fel antal. Är OK nu, och pengarna ska ha kommit in på vårat ILCA konto igen. 



8. Kollade runt lite vad andra klassförbund tar för medlemsavgift. Och vi ligger en bit under 
resten av förbunden. Optimist 350, Ejolle 500, 9er 350/båt+50per seglare, Finn 500, 420 
600/båt 

Beslutade 300kr aktiv och 100 kr passiv. 
9. Vi måste som sagt göra det enklare att bli medlem i förbundet. Birger kan tänka sig att 

sponsra samtliga som köper ny båt med medlemskap i förbundet. Kommer även hjälpa till 
och påminna om medlemskap. Vi kan tex trycka upp lite lappar om medlemskap och lägga 
dem hos birger så skickar han med en lapp till samtliga som handlar laserprylar hos honom. 

 Matrisen ska förhoppningsvis sköta medlemsregistret åt oss och kommer då att skicka ut avi  
 och påminnelser till samtliga. Gör dessutom en folder med inbetalnings kort som vi kan 
 lägga på båtmässor och hos olika båtsäljare. 

10. 11 November har vi ett telefonmöte spikat kl 19.00. 
Ändrat till kl 21:00. 

11. EM/VM bidrag 2010. 
Beslutade att vänta tills nästa möte då vi har lite bättre koll på vilka tävlingar vi ska ge ut bidrag 
till. 

12. Övrigt. 
• Träningsläger innan Radial EM i Gdynia Polen. Anders L jobbar för att fixa ett läger i 

Karlskrona. Sponsoring stena line? 
• Kolla vilka VM/EM vi ska ge bidrag. Prispengar? Top 3 bidrag och prispengar, minus 18. 
• Om 4,7 är över 10 båtar får de en egen start. 
• Vi försöker sprida ut kostnaderna för tränarna på Klubbarna och ssf istället för att ta hela 

kostnaden själv. 
• Chris har stadgarna. Vem har hennes mail? 
• Matser SM 13-15 Augusti. 


