
 

 

 
 
Protokoll fört vid SSKF:s styrelsemöte 28:e augusti 2002 i TSS:s klubbhus, Traneberg. 
 
Närvarande: 
Hans Samuelsson Lennart Rohdén Bo Bethge Olle Larsson 
Nils Forsfält Kim Murisoja Dennis Wetterberg Patrik Stenberg 
Per Thelander    
    
 
1. Mötets öppnande 

Hans Samuelsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
2. Godkännande av dagordning 

Förslaget till dagordning godkändes. 
 
3. Föregående protokoll 

Föregående protokoll lästes igenom och godkändes. 
 

4. Restlistan 
Tidning  3/2002: 30-klubben. 
   4/2002: 75-klubben ska tillfrågas. 
 

5. Inkomna skrivelser 
Ett brev från prof Nutthén ang inmätning av prof Mattauch båt 
Prof Mattauch är mycket angelägen om att få sin båt inmätt och att få ett svenskt permanentnummer. Detta för 
att kunna delta i veteranbåtstävlingar i Tyskland, detta är tydligen omöjligt annars. Prof Mattauch är beredd att 
betala resa för en mätningsman till Munchen där båten finns. Hans Samuelsson gör en förfrågan om att få mera 
uppgifter om båten för att utröna om den mäter in. 
 

6. Från klubbarna 
15- Representant ej närvarande. 
 
22- Representant ej närvarande. 
 
30- Har försökt att få med så många båtar som möjligt på seglingarna som ingår i 30-klubbens serie. 
 
40- Har arrangerat Nypan trophy. Resultat: 1. SK75 S28 Falken,  2. SK55 S45 L´Aiglon II,  3. SK40 S66 
Eugenie. 
 
55- SK55 Mayflower har köpts från Italien till Finland. 55:orna har seglat om Laurinpokalen under 
Gäddisregattan 24-25/8, resultat: 1. SK55 S17 Eva,  2. SK55 SWE15 Ninni,  3. SK55 SWE22 Sonja. Priserna är 
svåra att spåra, delades senast ut till 30:orna vid Europa cupen i Västervik år 2000. Kim Murisoja söker vidare 
efter priserna. 
 
75- Inget att rapportera. 
 
95- 6 st 95:or deltog i Sandhamnsregattan, SK95 S4 Gerdny har seglat Augustimånen. 
 

7. Rapport från KN 
KN har varit aktiva vid årets SM och bland annat mätt bommar. 
 

8. Rapport från RF 
Kommer att ha möte den 4/9. Det har kommit in ett antal förfrågningar som ska behandlas. 
 

9. Rapport från kassören 
Nils Forsfält, Bengt Parmell och Siv Karlberg ska ha ett möte om redovisningsprinciper. 
 
 
 
 
 



 

 

10. Skärgårdskryssarens dag 
Hans Samuelsson meddelade att 26 st båtar är anmälda för närvarande. 
3 st 10:or kommer att starta samtidigt med 95:orna och segla utom tävlan. Anledning är att ny/till byggnaden av 
Årstabron begränsar den segelfria höjden så att 10:orna inte kan ta sig in till Riddarfjärden. 
 

11. Höstens aktiviteter 
Mysafton den 13/11. Dennis Wetterberg frågar Joakim Hägg ang bildvisning om evenemanget Americas Cup 
150 år. 
 

12. Övriga frågor 
Mötet beslutade att bjuda in samtliga klassklubbars styrelser till SSKF:s styrelsemöte den 6/11-2002. 
 
Mässan Allt för sjön 2003 
Hans Samuelsson och Nils Forsfält har haft ett möte med Stockholmsmässan om nästa års båtmässa. Ansvarig 
från Stockholmsmässans sida är Erik Rådström. Nästa års tema för Classic Boat delen av mässan är Pettersson 
(C-G Pettersson och Pelle Pettersson). Styrelsen tycker att SSKF borde ställa ut en SK15 nästa år. Detta för att 
kanske kunna attrahera yngre personer att segla Skärgårdskryssare. En idé som framkom under mötet med 
Stockholmsmässan var att man kan ha guider i Classic Boat avdelningen som kan visa runt. Det är flera 
utställare som kommer att ha modeller i montrarna. 
 
 

Mötets avslutande 
Hans Samuelsson avslutade mötet. 
 
 
 

Protokollförare / Kim Murisoja 
 


