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STYRELSEPROTOKOLL
PROTOKOLL NUMMER 4 FÖRT VID STYRELSEMÖTE I
SVENSKA LASERFÖRBUNDET
2009-11-24 - SKYPE

Närvarande styrelseledamöter
Anders Kuikka  Ordförande, Jesper Stålheim  sekreterare, Anders Landenstad  junioransvarig.
Övriga närvarande
Johan Lundqvist.
1

Sammanträdets öppnande
Sammanträdet öppnades av Anders Kuikka som valdes till styrelsemötets ordförande.

2

Val av protokollförare
Protokollet skulle föras av styrelsens sekreterare Jesper Stålheim.

3

Val av justeringsmän
Protokollet skulle justeras av Johan L och Anders L.

4

Uppföljning av tidigare protokoll (nr 3)
Ingen hade något att kommentera.
Beslut: Godkänner föregående protokoll.

5

Ekonomiuppföljning
•

Pluskonto 92,50 kr

•

Föreningskonto 135 246,49 kr

•

ILCA 1 071,41 £

Beslut: Anders L gör ett sorts medlemsprogram på webben med ID. Namn, adress, ID, klass, ålder.
Vi kör med en sorts adminflik så vi kan kontrollera antalet medlemmar. Anders L informerar
Dan om det nya systemet. Formellt epost till nuvarande medlemmar  enda frågan ändra
medlems utgift? 250 eller 300? Vi ordnar en pappersstämma under December.
6

Medlemsvärvning
Båtmässan i Göteborg, ställa ut alla 3 riggar – tillsammans med Birger? Hängbänk.
Informationsblad. Youtube filmer. 614 februari. Möte kl 16 den 6/2.
Allt för sjön 614 Mars.
Beslut: Kolla med Birger om han är intresserad av att ställa ut tillsammans med oss. Ta fram och
lägga ut ett par flyers på olika båtmässor – klubbar tävlingar. Berättelser från olika seglare till
tidningen Segling. Jesper S Pressansvarig. Johan Lundqvist kollar med västkustens
seglarförbund om vi kan ställa ut tillsammans med dem på båtmässan i Göteborg.
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Sponsring
Få in en sponsor för att få in lite priser till GP serien.
Beslut: Johan Lundqvist pratar med Oljelund på SailRacing.

8

Bidrag
Bidrag från 2009 är utbetalda.
Beslut: Preliminärt hur året utvecklar sig kommer vi att kolla hur bidrag kan delas ut i slutet på
2010.
Ta fram en budget för hur mycket vi kan lägga på de olika juniortävlingar.

9

Master – Träning, program mm
Söka Micael så han är med på nästa möte.
Beslut:

10

Elit – Träning, program mm
Elit Standard är självgående.
Elit Radial behöver styras upp. Danmark har ett jättebra program – rullar på tre tränare.

Beslut: Johan L kollar runt lite vad som händer.
11

Junior – Träning, program mm
Vi har gjort en kalender. Läger även innan GP1, tex i Lerkil eller Aeolsön med boende
tillsammans där de lagar mat. 30/42/5.

Beslut: Johan L tittar vidare på frågan.
12

Coach på mästerskap
Om mer än 5 personer är intresserade av att åka på de rekomenderade juniortävlingarna så
hjälper laserförbundet till med coach. Tex elitseglare.

Beslut: Vi lägger upp en intresseanmälan på hemsidan under Team Frykholm.
13

SM Radial Herr
Vi tycker det är tråkigt att herrar inte får vara med och segla vid Senior SM i Malmö.

Beslut: Jesper pratar med Arrangörskommittén och Nynäshamn om att GP3 ska bli SM eller
klassmästerskap för Radial Herr.
14

Uppföljning av ”Träffen”
Inför nästa år mobiliserar vi krafterna och försöker utnyttja träffen!

Beslut:
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Hemsidan

Beslut: Försöka hitta en snabbare server för hemsidan. Förbundet betalar en eventuellt ny
webbserver.
16

Övrigt
Vi måste bevaka arrangörerna på ett bättre sätt, så vi kan kontrollera arrangören bättre och på
så sätt öka kvalitén på arrangemanget.

Beslut: Johan L ligger på för GP1 i Göteborg. Jesper ligger på Arkösund för GP2. Ansvariga för
GP3 och GP4 bestäms senare.
VM och EM uttagningar är GP1 och GP2. Undantaget är JVM i standard där endast GP2
bestämmer.
Jesper byter Hans epostadress på hemsidan och skickar ut en ny maillista till samtliga i styrelsen.
17

Nästa sammanträde
Datum: 20091214 Tid: 21:00 Plats: Skype

18

Sammanträdets avslutande
Det konstaterades att samtliga beslut fattats enhälligt och sammanträdet avslutades.
..............................................................
Styrelsemötets ordförande
Justeringsman

Justeringsman

..............................................................

..............................................................

NN
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