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Närvarande styrelseledamöter
Anders Kuikka - Ordförande, Jesper Stålheim - sekreterare, Micael Lundgren - masteransvarig,
Anders Landenstad - junioransvarig.
Övriga närvarande
Johan Lundqvist.
1. GP 2010-2 i Arkösund - Huvudanledningen för mötet.
Disskussion om båtar. Eventuellt ett möte den 12e på eftermiddagen för att få helt klart med båtar.
Hasse har tillgång till en båt från KSSS. Möte på Arkö kl 12 för att gå igenom förbundet.
Pris till bästa 3 i respektive klass. Premiera bästa junior i respektive klass.
Jobba med seglingsföreskrifterna.
2.

Reflektioner och synpunkter på GKSS OCR / GP 2010-1

Tråkigt att det inte blev några race på söndagen. Dåligt att åka ut när det inte finns någon vind.
Bra tempo på lördagen.
Vi behöver bli lite tydligare med vad vi vill ha från GP arrangörerna.
Det finns mycket jobba på ang finalseglingar.
Trots allt bra att GKSS försöker förändra, vilket verkligen behövs. Kul att kolla på. Kanske vi ska
lyfta ut Gpt från GKSS.
Marknadsföra seglingarna bättre.
3.

Landslagen(!) Vilka är dom?

4.

Coachfrågan i Radial. VM/EM, JVM/JEM, samt världscuper

EM Tallin Radial Dam Laserförbundet bidrar med 10 000 kr till coach. Vad kan GKSS bidra med? Förslag behövs.
EM Tallin Standard - Steven Johanssen, Magnus Nilsson
VM radial dam Skottland – Johan Lundqvist teamleader, coach behövs. 10 000 kr bidrag till coach.
EM/VM radial herr Skottland – Johan Lundqvist teamleader.
JEM Standard Polen Gdynia – Per Frykholm, Anders L sköter administrationen. 10 000.
EM/VM Radial Junior herr och dam – Martin Abenius, 10 000 kr Johan L kordinerar.
VM/JVM Hayling Island – Steven, Magnus Grävare, Per Frykholm 10 000 kr. Anders L Kordinerar.
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EM 4.7 5000 kr Anders L kordinerar
5. Team Radial Junior
Många kommer att byta till laser efter VM i arkösund. Många verkar dock gå direkt till standard,
vilket vi måste försöka bryta.
Måste lobba mer för laser radial. Skriv ett brev och be om att bli rekomenderad juniorklass.
Anders K jobbar på den strategiska frågan för att utveckla radial klassen,
6. Laser Radial Dam, vi tappar utövare
Lyfta fram seglarna mer. Försöka få mer öppenhet i radialklassen
7.

Stadgarna, från 1984!

Behöver revideras och moderniseras.
8.

Rapport från juniorklassförbundens möte med SSF

SSF vill styra upp nationella kvalhelger. Sen är det upp till klassförbunden att samordna om vi vill
segla tillsammans. Ett par datum är redan satta.
JR cup kommer att seglas i samband med Stena match cup på Marstrand.
Läger, en del kollisioner. Ett läger i ängelholm på hösten. Fortsätta att arbeta med påsklägret i
Malmö.
Så snabbt som möjligt med storlekar med kläder för de olika landslagen.
9. European Youth Ranking Ladder, nytt kvalsystem för juniorer
10. Sverigeranking, SSF vill ha ett nytt rankingsystem
SSF vill ta fram ett nytt system med att ranka alla svenska juniorseglare. Anders L kollar på ett nytt
system.
11. Master SM
Många som inte har betalat anmälnings avgift till förbundet. Anders L och Mikael Lundgren jagar
dem!
Micael pratar med Anders K och MSS för att hålla koll på hur långt de har kommit.
Sverigerankingen ska gälla för kval även för master.

Nästa sammanträde
Datum: 20XX-XX-XX Tid: YY:YY Plats: Skype
Sammanträdets avslutande
Det konstaterades att samtliga beslut fattats enhälligt och sammanträdet avslutades.
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Styrelsemötets ordförande
Justeringsman

Justeringsman
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