Protokoll fört vid SSKFs styrelsemöte 3:e april 2002 i SSK:s klubbhus Sigridsberg.
Närvarande:
Hans Samuelsson
Lennart Rohdén

Nils Forsfält
Kim Murisoja

Bo Bethge
Dennis Wetterberg

1.

Mötets öppnande
Hans Samuelsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3.

Föregående protokoll
- Föregående protokoll från den 13/3 - 2002 godkändes.

4.

Restlistan
Tidning
2/2002:
3/2002:
4/2002:

Joakim Hägg
Olle Madebrink

Hans Samuelsson och Dennis Wetterberg. Hans S har fått in en del material
och håller på med sammanställningen.
30-klubben tillfrågas av Hans Samuelsson.
?

– Bevaka Seglarförbundets agerande i frågan om försäljning av Svenska Sjö. SSKF hade ingen representant på
årets seglardag. Kim M läser protokollet när det kommer och rapporterar på nästa styrelsemöte.
- Uppföljningsmöte efter mässan ska hållas, Hans Samuelsson ansvarig.
5.

Inkomna skrivelser
- Ett brev från Kotka Wooden Boat Festival med information om årets festival.
- En bibliografi över Marin litteratur har kommit, från Volker Christmann i Tyskland, som ersättning för den
Jakt på kryss som Kim Murisoja skickade till honom.
- Mail från Per Hjort i Danmark. Han vill skriva artiklar om Anders Zorn och hans Seglingar med Mejt samt om
SSKF.

6.

Från klubbarna
15- Representant ej närvarande.
22- Förfrågan ang sponsoring av 22 seglares start i SM. Pengar har ej avsatts i budgeten så SSKF måste ha
någon extra intäkt för att kunna dela ut något. Frågan tas upp igen när Allan Förberg är närvarande.
30- Kommer att ha årsmöte den 17 / 4.
40- Ska ha årsmöte den 11 / 4.
55- Ska ha årsmöte den 18 / 4.
75- Har haft årsmöte. Det beslutades att avgifterna ska vara oförändrade för år 2002.
95- Har årsmöte den 4 / 4.

7.

Rapport från KN
- KN söker hjälp av SSF för korrekturläsning av skärgårdskryssareregeln av SSF.
- Olle Madebrink meddelade att det kommer mycket frågor per mail till KN.

8.

Rapport från RF
- Inget av vikt att rapportera.

9.

Rapport från kassören
- Nils Forsfält och Bengt Parmell har diskuterat redovisningsprinciper mellan SSKF och RF. De arbetar fram ett
förslag till nästa styrelsemöte.

10. Övriga frågor
- Det är dags att se över SSKF-talen. Bo Bethge är sammankallande.
- Arrangemangen kring Skärgårdskryssarens dag diskuterades. Det finns ett antal olösta frågor, t ex hur starten
skall ordnas.
- Lokal för de kommande tre styrelsemötena saknas. Lennart Rohdén föreslog att vi skulle vara i Tranebergs SS
klubblokal. Han kontrollerar om det är möjligt och meddelar Kim Murisoja. Som ett andra alternativ kan vi vara
på Sigridsberg, men måste då flytta mötena till annan veckodag.
- Annonsörer till tidningen; har du förslag – hör av dig till Hans Samuelsson.
- Per Thelander bjuder in representant från Båthistoriska riksförbundet (BHRF) till styrelsemöte framöver.
11. Hans Samuelsson avslutade mötet.

Vid tangenterna / Kim Murisoja

