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Styrelsen
Anders Kuikka
Anders Landenstad
Anna Falkenberg
Hans Jonsson
Johan Lundqvist
Peter Eriksson
Micael Lundgren
Jesper Stålheim

Adjungerade
Johan Wigforss

Övriga närvarande

Victor Västernäs
Cecilia Jonsson

Sammanträdets öppnande
Anders K förklarade mötet öppnat.
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GP2011 1-4, inklusive klassförbundsavgift
GP 1 – GKSS. Tyvärr blev det ingen Europa Cup 2011, men GKSS jobbar för att arrangera
GP 1 som en tredagars regatta.
GP 2 – Moss, Norge. Våra kollegor är lyriska över ett samarbete över gränserna. Vi
diskuterade en hel del kring hur hantera GP 2 som en egen regatta.
GP 3 – En första kontakt med Båstad har genomförts.
GP 4 – KSSS – Inga förändringar från föregående år.
Beslut: Klassförbundsavgiften på 100 kr ska tas ut för de GP som seglas i Sverige.
GP 2 ska vara en tredagars regatta, dvs hela Europa Cupen.
Johan, Peter och Hasse jobbar med Båstad (GP 3) för att eventuellt arrangera det som ett SM
och där igenom som en tredagars tävling.
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Uttagningsregler och SM
Diskussion om uttagningsreglerna för ILCA-event, EM o VM.
Diskussion om YRL, Youth Ranking Ladder.
Diskussion om SM 2011. Vi måste ta ställning om vi ska vara med på SSFs samlade SM, på
Baggen eller om vi ska satsa på ett stor-SM i Laser.
Beslut: Uttagning är för ILCA-eventen 2011 är GP 2010-4, GP 2011-1 och G 2011-2. För Laser
Standard Junior, så blir uttagningen endast GP2.
YRL för 2011, samma som för 2010, dvs. samtliga GP och JSM.
Laserförbundet säger nej till SSF:s samlade SM och satsar i stället på att göra GP 3 till ett
större samlat Laser-SM. Klasserna för 2011 blir Laser Standard, Laser Radial Dam och Laser
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Radial Herr. I radialklassen startar Damer och Herrar samtidigt. Förutom den gemensamma
resultatlistan, ska även separata listor presenteras för Dam och Herr. Dessa listor ska
omräknas separat.
4

Klasstränare
Enligt SSF bör Laserförbundet ha två klasstränare en för Radial och en för Standard.
Klasstränarrollen är inte helt definierad.
Beslut: Johan L och Peter jobbar med klasstränarrollen och gärna tillsammans med Jan
Steven. Förslag till nästa möte.
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Ekonomi
Anna har fått tillgång till förbundets konto. Fort Knox ekonomisystem har börjat användas
och redovisningen från 1 maj (räkenskapsårets början) har börjat registreras. Förbundets
PlusGiro konto har en ränta på 0%.
Beslut: Anna får i uppdrag att dela upp kontot, så att den större delen ligger på ett konto med
bättre avkastning.
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EAGM (ILCA möte) i november
Johan L kan ityvärr inte åka med till EAGM
Beslut: Anders L och Anders K åker.
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Träffen
Årets tema – Utmaningarna.
Beslut: Anders K, Hans och Johan L deltar.
Johan L och Peter ska försöka delta på träningsseminariet helgen innan för att hålla förbundet
närvarande tills vi fått våra klasstränare.
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Seglardagen
Beslut: Anders K deltar.
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Hemsidan
Hemsidan är bättre uppdaterad numera och alla i styrelsen har fått tillgång att kunna skriva.
Peter nämner att menystrukturen är lite oklar då det ligger information under toppmenyerrna
som inte är helt självklara att se. Henrik Bouqvist står fortfarande som domänägare och
hemsidan ligger på Jespers domän (jstal.se)
Beslut: Anders L och Jesper jobbar med att förbundet får tillgång till domännamnet och att en flytt
görs till ett bättre webbhotell. Se även över menysystemet.
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Övrigt
Eliten tränar just nu i Marstrand för att sedan åka till Australien fram till mitten av december.
De övriga elitseglarna kommer att träna på Grand Canaria ett antal gånger under vintern.
Laserförbundet undrar hur SSF gör uttagningarna till ISAF VM. Förbundet saknar SSF:s
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riktlinjer för detta. Troligt är att SSF:s förbundskapten gör ”en subjektiv samlad bedömning”
för uttagningar, vilket inte Laserförbundet kan acceptera som klassförbund.
Beslut: Anders K kontaktar Magnus Grävare för att få uttagningssystemet klargjort.
Laserförbundets ståndpunkt är att GP-serien ska vara en del av uttagningssystemet.
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Nästa möte
Datum: 2010-10-26 Tid: 21:00 och 2010-10-26 Plats: SKYPE
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Mötets avslutande
Det konstaterades att samtliga beslut fattats enhälligt och sammanträdet avslutades.

Styrelsemötets ordförande

Digitally signed by Anders Landenstad
Date: 2010.10.19 23:54:38 +02'00'
Justeras
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