
Mötesanteckningar  
 

 Svenska Laserförbundet 1(2) 
 

Styrelsemöte, 2011-02-09 - SKYPE 
Närvarande  

Anders Kuikka, Anders Landenstad, Anna Falkenberg, Hans Johnsson, Peter Ericsson,  
 

1 MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordförande förklarade mötet för öppnat. 

2 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 
Protokoll från 2011-01-25 gicks igenom och lades till handlingarna i sin helhet. 

3 EM/VM UTTAGNINGAR FÖR 2011 
Några elitseglare i standardklassen hävdar att styrelsen har förändrat uttagningssystemet för uttagningar till 
EM/VM, från specifika uttagningar till ett nytt system med rullande ranking på ett felaktigt sätt. 

Bakgrund: På den officiella hemsidan har det nya uttagningssystemet stått sedan i slutet av 2009. Läser man 
sedan styrelsemötesprotokollen under 2010 så ser man att uttagningssystemet varit solklart. Dock fanns det en 
diskussion om uttagningssystemet under senhösten 2010 som kan har skapat tveksamheter. Olyckligtvis så har 
en del arbetsmötesprotokoll felaktigt legat på hemsidan. 

En kontroll hos ILCA visar att allokeringarna följer tidigare års uttagningar. Det har visat sig att Sverige fått de 
extraplatser de begärt upp till det berättigade antalet platser. 

Uttagningar till EM/VM ska ske i enlighet med det regelverk som står i uttagningsreglerna på den officiella 
hemsidan. För mästerskap 2011 innebär detta kvalserien 2010. 

Beslut: Styrelsen är enig i beslutet att de regler som står på hemsidan gäller. Förbundet kommer att 
ranka de allokerade seglarna efter ranking - Gp2, GP3 och GP4. Extraplatser kommer att sökas för de 
seglare som ligger utanför de ordinarie platserna.  

4 GOTTGÖRELSER – GP-SERIEN 
Emil Cedergård har sökt gottgörelse för GP 4-2010 pga. skada. 

Gottgörelse kan endast ges till seglare för deltagande på ISAF- ILCA-regatta eller på annat uppdrag från SSF 
under pågående GP-regatta. Gottgörelsen består av ett snitt på övriga delseglingar i GP-serien – Kod RGDa. 

Beslut: Styrelsen är enig i beslutet att gottgörelse inte kommer att ges till Emil Cedergård för GP 4-2010. 

5 ÖVRIGT 

5.1 Klasstränarna 
Styrelsen håller på med arbetet att färdigställa ramverket för de nya klasstränarna Peter och Martin Sundelin. 
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6 NÄSTA MÖTE 
Nästa styrelsemöte kommer att ske fysiskt i Stockholm 2011-03-05 

Gemensam lunch kl. 12:00 

Styrelsemöte 2011-03-05, kl. 13:00 – 15:00 

Möte med SSF, klasstränarna och generalagenten för Laser. 

Gemensam aktivitet kommer att ordnas för kvällen. 

7 MÖTETS AVSLUTANDE 
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet för avslutat. 


