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FEMA TOIMINTASUUNNITELMA 2021-22
Hallitus
Nykyinen hallitus asettuu ehdolle uudelle kaudelle, jos vuosikokous näin päättää.
Hallituksen suurin puute on sosiaalisen median hallinnoiminen ja pyytäisi tähän apuvoimia
mahdollisuuksien mukaan.

Kotimaan aktiviteetit
Hallitus ehdottaa alla olevaa kilpailukalenteria. Vuosikokous päättää kilpailujen statuksesta.
Kilpailukalenteri 2022 tävlingskalender
Aika / Tid
18.-19.6
8. -11.7
21. -31.7
28. -30.7
6. -7.8
13.8.
20. -21.8
27. -28.8

Kilpailu / Tävling
Helsinki Regatta
Hangöregattan Hangon Regatta
International 8 Metre Class World Cup
Airisto Classic regatta
Champagne Regatta
Viaporin Tuoppi
Prompt Regatta
BS Classic Regatta

Järjestäjä / Arrangör
HSRM
HSF / HUS / ESS
SNG
ASS / TPS / TTPS
HSS
SuPS
NJK
BS

Huomatkaa kisojen päivämäärät ja pituudet. Helsinki Regatta on poikkeuksellisesti ennen
Juhannusta ja Hangon Regatta on neljäpäiväinen tapahtuma tänä vuonna.
Yllä olevien kisojen yhteydessä on usein erilaisia aktiviteetteja, joissa on mukava seurustella ja
viettää iltaa. Helsinki Regatta on niitä harvoja tilaisuuksia, jonka ympärille ei ole rakentunut
perinteistä kanssakäymistä, mutta usein tällaisia tapahtumia on myös järjestetty lyhyellä
varoitusajalla.
Kevään aikana on tarkoitus järjestää ekskursio Turkuun, Åbo Båtvarville, jossa samalla on metriluokkien kevätkokous. Tällainen juttu voisi olla hyvä lisä parantamaan metriluokkien keskinäistä
kommunikaatiota ja kanssakäymistä.
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IEMA 2022 AGM ja ExCom kokoukset
AGM 2022 järjestetään Geneven World Cup kisojen yhteydessä.
Tässä tapahtumassa FEMA:n ja ASS:n on tarkoitus esitellä Turun 2025 World Cup kisasuunnitelmaa ja
tehdä uusi muodollinen anomus. Koska Korona on sotkenut kaikkea niin mahdottoman paljon, on
kisahakemuksen esittäminen uudelleen aika pieni hinta verrattuna kaikkeen siihen, mitä kisojen
lykkääminen tarkoittaa.
ExCom kokoukset jatkuvat suunnitelman mukaan ja FEMA on edustettuna näissä. ExComin
suurimpia tavoitteita on löytää sponsori koko luokalle parantaakseen luokan haluttavuutta ja imagoa
kansainvälisesti.

International 8 Metre Class World Cup 2022 Genevessä
Suomesta on Geneveen ilmoittautunut Luna, ja mahdollisesti on muitakin menossa.
Axel Meyer toimii SNG:n tiedottajana IEMA:n ja 8mR fleetin suuntaan ja hän tulee informoimaan
kaikkia mitä Sveitsissä on meneillään.
SNG on luvannut auttaa veneiden säilytyksessä, jos joku haluaa jättää veneensä Sveitsiin kisojen
jälkeen odottamaan Genovan kisaa -23.

International 8 Metre Class World Cup 2023 Genovassa
2023 järjestetään 8mR World Cup Genovassa. Tämä tapahtuma saattaa olla kiinnostava monellekin
8mR venekunnalle, koska sinne pääseminen Suomesta on melko helppoa meriteitse.
Hallitus lupaa selvittää, mitä veneen kuljettaminen Italiaan tarkoittaa ja kuinka se hoituisi helpoiten.
Sen lisäksi IEMA rohkaisee mahdollisimman monia 8mR purjehtijoita harkitsemaan Rivieran purjehdustapahtumiin osallistumista. Genovan kilpailu ja Rivieran tapahtumat ajoittuvat ilmeisesti niin,
että ei tule päällekkäisyyksiä.

Jäsenet, maksut ja jäsenrekisteri
Jäsenrekisteriä päivitetään sitä mukaan, kun siihen tulee muutoksia. Hallitus kokee sen olevan aika
hyvällä pohjalla tällä hetkellä.
Koska FEMA:n talous ei ole ylivoimaisen tukevalla pohjalla hallitus ehdottaa, että jäsenmaksua
nostetaan hiukan. Hallitus ehdottaa, että varustajan 22 kauden jäsenmaksu on 100 € ja gastijäsenen
50 €.

Markkinointi ja viestintä
Hallituksen tavoite on parantaa luokan näkyvyyttä lisäpanostuksilla sosiaaliseen mediaan. WWW
sivujen ylläpitoa jatketaan samalla tavalla kuin edellisenä vuonna.
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WhatsApp, FB ja www sivut toimivat edelleen viestiminä, joista WhatsApp on nopein. Hallitus
sitoutuu päivittämään myös www sivuja ja inforoimaan jäsenistöä näistä asioista.
FEMA voi, jos vuosikokous niin päättää, ponnistella siihen suuntaan, että 8mR luokka saisi enemmän
näkyvyyttä Suomessa. Tämä voi tapahtua esimerkiksi mahdollistamalla luokkaan tutustumista siirtopurjehduksilla ja vierailemalla eri veneissä kilpaviikonloppujen yhteydessä. Yksi hyväksi todettu tapa
on ollut olut tarjoilu, mutta katsotaan tilanne ennen kuin luvataan liikaa.

Veneitä myytävänä
FEMA yrittää auttaa veneiden myynnissä ilmoittamalla asiasta 8metre.fi ja IEMA:n 8mR.org sivuilla.
Tällä hetkellä on muutama vene enemmän tai vähemmän aktiivisessa myynnissä. Ponnisteluja
edesauttamaan veneiden pysymistä Suomessa tehdään jatkuvasti ja ainakin 20–21 hallitus sitoutuu
auttamaan näissä asioissa mahdollisuuksien mukaan.

Hallitus
Max Nordlund
wileniusbatvarv@gmail.com
040-634 1628

Markus Roschier
Markus@Rostek.fi
0400-447876

Hasse Karlsson
Hasse.Karlsson@Utu.fi
040-5195247

