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ProtokolL från styrelsemöte inom
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Ord"f , hälsade de närvarande välkor,rna och redogjorde för
vilka frågor som bord.e beha.ndlas på detta första styrelse-
mäte. Beslöts att endast rrbeslutsprotokollrt skall föras,
därest annat ej är nödvändigt.
lraun6g påminCe om att det på dagen är 4 årr sedan Seqlardagen
i }lalmij beslutade om Göta*jO-projektet, sedermera § ]O:an,

3es1äts atl protokollet från rlet konståtuerande mötet åen
*/3-?4 kunde salndas iör ;lustering tili justerin;gsmännen" Bil

Besl-§ts *tt snarast söka anslutning til-l- §SF, med stadgar (bi)
jämte protoko)-1 av den 23/3 ocln detta protokollT som underl-ag,

§ ö.

U 7o ^/

Beslöts att unoerstödja fdrslaget cm att den nuvarande klass-
nämnd,en avsl-utar sitt arbete i och rned att klassbestär:imelsen
blir klar ocli att en n). klassnämnd tillsättes inorn SIOF.

Genr:r:ficks !slssshestäruicl-$ei'na cch vi ;csa ändrin5lar gjo:'d,es,".
bil. 3t tseslijls att Iengtsson och Ejdestam snarast ska11.
fä{x*jigsäi*}xx>i}rlsrs§Bdst{,#*{!16xsgr.f{sxlr$}}Ek{tr9{e.x§xdi6&xBxx&}s§örii"s§
&mcxxxska}}: xm*orIteq*tfar xx3äeårsffi**ffs*e($ :;6ä(XliSEF :{år xf €tBif }r ffi6{i$f äA*
tärrrx*errråkÅ&xft&xså:qirä,x*§ffixsresäS!ra}*crxå'&xB.*s1c6g8äqå{äx66flf 

"

Beslöts att §)OF skall understödja fö:'slati; om rlispens för
båtar som ej näter in lOO !å enligt klassbestärnmelsen p.g.a.
att densan'ima ej varit färdig.

BesLöts att etadgar och klasshestämslel-ser skall tryckas i
§amma häfte.

Besl-öts att de ekononiska relationerna ti]"l" §§f skall- cl.isku-
teras vid nästå mätc när Traung Srund1igt studerat ursprung§-
handling&rna.

kontakta Il.O1sscn §§F för att diekutera äadringsförslagen ocl
påskynda klassbestämrneleernas färdigställande" MåIsättninge:
är att dessa skaLl ve.rå genoruarbetade av §SF kl-assnämnd och

teknnkommitt6 före den 
"4/4-?4 

oå att §Sl':o styrelse då kan
antasa dem. (Vikten av att hindra ytterligare f6rdröjning br
tonaue§. l

L



F:i

§

7..

9. Besläts söka kr, 2,OOO:- i anslag från ssF.

10, Beslöts att kassären i SSOF', Göran Eod,in, ensam tecknar
färbund.ets firma och att han c"ärför under sin bostad.sadress
skall för sloF §ppna postgirokonto och beställa nödvändiga
stamplar n

§ 11. BesLdts att Hådell ekalL utforna oeh bestäl-la kuvert och
brevpapper.

§ 12. Beslöts att Bodin utarbetar matrikeL.

§ 13. Beslöte att mästerskapstävIing skarl avhål-1as vid den
planerade §]O-träffen enli6f l{ådel}s sori$ar.progrån, bil. 4.
§ommarprogrammet ekal-1 jämte förbundets exåstens till-känna.*
givas i På Kryss fitl RorB.

S 14. Traung åtog si6 att rtreddeJ.a SSF:s ka.::sl-i att d
SlO}. med" utekrift, kopiering ete. Traung skal
§]OF:s ärenden inom SStr' f.ö.

1:iLA

kall hjä1pa
ven påskynda

§ 15. Beslöts att f6ljand.e ckal-} utfärdag ssaråst fär utsändaing
tiLl §)0 ägare.

a, kp1, k3-assbestä§lme1se (Bengtsson*Ejdeotam)
b, protokolL 23/3-f4 (Ben€itsson)
cr pre1. ilatrikel (noain)
d, p.ostgiroinbetalningskort (noAin)
€r blanket.t f. matrikel (noain-ejdestam)
f. §omruarprogran (gåaeH)
g. följebrev (Ejdestarn)

Iljdestam-Rociin verkstäl-ler utsändning senast 3A/4-?4.

§ 15. Besl,6ts att nästa styrelsembte
kl. l-8.3O på SSf :s sekretariat,

trå11es måndagen den 29/4-?4,
Va1hallavägen )"6), Stockholm.

§ 17. C,rd-f " avslutade mötet och tackeCe för visat introsse.

Vid protokoll-et: i]usteras:
I


