Protokoll fört vid SSKF:s styrelsemöte 2:a oktober 2002 i TSS:s klubbhus, Traneberg.
Närvarande:
Hans Samuelsson
Nils Forsfält
Allan Förberg

Olle Madebrink
Kim Murisoja

Bo Bethge
Dennis Wetterberg

Olle Larsson
Patrik Stenberg

1.

Mötets öppnande
Hans Samuelsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes.

3.

Föregående protokoll
Ang pkt 5 i föregående protokoll: Olle Madebrink kommer att åka till München den 4/10 för att mäta in
båten, en B15.

4.

Restlistan
Tidning:

3/2002:
4/2002:
1/2003

5.

30-klubben, arbete pågår.
Görs av redaktion med Dennis Wetterberg, Bo Bethge och
Hans Samuelsson
22-klubben.

Inkomna skrivelser
- Olle Madebrink och Per Thelander har fått en inbjudan till tyska 30-klubbens 50-års jubileum. Olle och
Per undrar om de kan få bidrag till resan (se pkt 9, Från Kassören).
- Både Nils Forsfält och Kim Murisoja har fått e-post från en Österrikare som är på jakt efter en 40:a eller
55:a. En diskussion om hur vi bör ställa oss till dessa förfrågningar följde. Kontentan blev att det vore fel
av oss som funktionärer i SSKF att bidra till att skärgårdskryssare säljs utomlands. Vi bör besvara dessa
förfrågningar hövligt men avböjande.

6.

Från klubbarna
15- Representant ej närvarande.
22- Kryssarpokalen har erövrats av Henrik Lindman med S 328 Tatjana. Ekolns SK har lovat att sätta upp
en ny pokal. Styrelsen sonderar var nästa års SM ska seglas. Förhandlingar pågår med KSSS och klubbar
runt Nynäshamn. 2 helt nya konstruktioner är sjösatta i år !
30- Har en ny hemsida, www.sk30.nu. Viktor Karlin med S150 Inga-Britt vann SK30 pokalen i år, Viktor
vann också priset som årets debutant i 30-klubben. På 2:a plats Patrik Stenberg med S86 Ellen III och på
3:e plats Per-Olof Mineur med S218 Lii. Junipokalen som ska delas ut till bästa 20-års båt är försvunnen
för närvarande.
40- Ett antal 40:or är till salu för närvarande. Det har varit ett mellanår för 40-klubben.
55- Laurinpokalens priser (3 st) är återfunna.
75- Representant ej närvarande.
95- Den 5-6/10 genomförs en gemensam höstsegling till Sandhamn.

7.

Rapport från KN
KN har klassat prof Mattausch B15. 22:na nr372 har godkänts (namn ännu okänt).

8.

Rapport från RF
RF ska ut på ”spaning” mot västkusten. Rapport vid nästa styrelsemöte.

9.

Rapport från kassören
- Oklarheterna kring redovisningsprinciperna är utredda. Från och med nu kommer RF och SSKF att ha
separerade redovisningar vilket medför att de blir enklare att följa.
- Mötet beslutade att en stämpel med texten ”Medlemsavgift ej betald” ska inhandlas. Stämpeln är tänkt att
användas utanpå kuvert med påminnelse av medlemsavgiften, ansv Nils Forsfält och Hans Samuelsson.
- Angående bidrag till Per Thelanders och Olle Madebrinks resa till Tyskland för att representera SSKF vid
tyska 30-klubbens 50-års jubileum. Resekostnaden är ca 2x4000:-. Ett förslag till fördelning av kostnaderna
är att SSKF står för ½ kostnaden, 30-klubben för ¼ samt Per T och Olle M för ¼. Mötet beslutade att SSKF
kan bidra med 1/2 resekostnaden om totalkostnaden för resan håller sig kring 8000:-

10. Årsmöte 2003
Tid:
Plats:

I första hand den 18/1 och i andra hand den 25/1.
Pumpan (Stockholm, Södermalm, samma som i år).

Valberedningen kallas till nästa styrelsemöte.
11. Höstens aktiviteter
- Myskvällen som var tänkt den 13/11 skjutes till den 20/11. Kim Murisoja bokar Sigridsberg till denna
kväll.
- Öppet styrelsemöte vid nästa tillfälle (6/11). Klassklubbarnas styrelser bjuds in till mötet. Mötet ska
främst behandla frågan om hur klassklubbarna ser på framtiden och samarbetet med SSKF.
12. Övriga frågor
Sandhamnsregattan 2002
Frågan om moderna skärgårdskryssare ska kunna delta i klassen ”klassisk lys”. Styrelsens uppfattning är
klart ja! stäng inte ute någon.
Mässan
Inget av vikt har hänt sedan föregående möte. Allan Förberg undersöker om det finns någon 22:a som vi
skulle kunna ställa ut.
Hemsidan
Avsnittet ”international newsletter” skulle behöva uppdateras. Dennis Wetterberg funderar på vad som kan
göras.
Jaktexport
Tor Hedvall ska arbeta med en utredning om jaktexport i Sjöhistoriska museets regi.
13. Mötets avslutande
Hans Samuelsson avslutade mötet.

Protokollförare / Kim Murisoja

