Kallelse till årsmöte i Scampiförbundet
Datum: 2011-03-12, Tid: 15.00 – 16.00.
Plats: Båtmässan ”Allt för sjön” Stockholmsmässan Älvsjö.
Lokal: Meddelas senare på Scampiförbundets hemsida.
Då deltagarantalet på tidigare årsmöten varit lågt har styrelsen beslutat att begära en föranmälan
inför årets möte. För anmälan skicka e-post till info@scampiförbundet.se eller ring 08-717 72 90.
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9.

Fastsällande av resultat och balansräkning

10.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
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Medlemsavgift 2012.
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Val av ordförande för 2011.
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Val av revisorer för 2011.
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Val av valberedning för 2011.
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Äranden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
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Övriga frågor.
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Mötets avslutande.

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010
Scampiförbundets syfte och mål:
Scampiförbundet är en ideell förening med syfte att:





Stärka identiteten för båttypen Scampi.
Vara ett forum för spridning av kunskap och erfarenhetsutbyte mellan förbundets
medlemmar.
Verka för gott kamrat- och sjömanskap.
Vara rådgivande organ och remissinstans vid kontakt med myndigheter och andra
organisationer.

Scampiförbundet vill verka för att såväl familje- som tävlingsseglaren ska ha så stort nöje som möjligt
av sin Scampi. Detta sker genom att vi sprider information via vår hemsida och i vissa fall även genom
direktutskick antingen via email eller traditionella brev. En betydande del av styrelsens arbete under
2010 har varit att bevara och försöka förbättra mervärdet för förbundets medlemmar genom olika
förmåner och rabatter.
Styrelsen och övriga funktioner 2010:
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Styrelsens arbete:
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 protokollförda möten samt därutöver ytterligare 2
separat arbetsmöten.
Styrelsen har fokuserat på att skapa ett värde av ett medlemskap i förbundet dels genom att
upprätthålla en aktuell och informativ hemsida och dels genom olika medlemsrabatter.
En medlem i förbundet får numera tillgång till:





Ett VIP-kort med användbara rabatter från Benns Mast- och Riggverkstad (avser även deras
webshop).
Förmånliga erbjudanden från Yachteq AB (bl.a. Gill, Blue Performance och Nexus).
Specialpris på båtförsäkring hos Svenska Sjö.
Extra rabatter vid båtbesiktning från Marinkontroll 2R HB.

Medlemmar:
Scampiförbundet hade vid utgången av år 2010, 138 betalande medlemmar vilket tyvärr innebar en
minskning med 9 medlemmar mot 2009. Av nämnda 138 är 13 nya medlemmar som inte varit med i
förbundet tidigare. Då det lär ha byggts ca 1200 Scampibåtar genom åren måste man dock
konstatera att det finns mycket arbete kvar innan alla dagens Scampiägare är medlemmar i
förbundet.
Matrikel samt uppfyllande av PUL:
Under verksamhetsåret 2009 framkom att Scampiförbundet behövde anpassa sina rutiner avseende
lagring och distribuering av medlemsinformation till de regler och förutsättningar som gäller i
personuppgiftslagen (PUL). Detta innebär att förbundet inte längre kommer att distribuera en
fullständig medlemsmatrikel på hemsidan samt att alla medlemmar måste ge sitt godkännande till
hur de personliga uppgifterna lagras och hanteras.
Vid en undersökning om hur PUL hanterades av andra organisationer framkom att det smidigaste
sättet var att varje medlem i och med sin inbetalning av medlemsavgiften, också aktivt godkänner
detta förfarande.
Alltså, i och med att en person betalar medlemsavgift i Scampiförbundet så godkänner medlemmen
också aktivt att de uppgifter som uppgetts vid ansökan av medlemskap:
1. Får lagras elektroniskt för administrativt bruk
2. Får publiceras i en elektronisk och/eller tryckt matrikel om årsmötet så önskar
3. Får vid behov lämnas vidare till de av styrelsen utvalda företag som gjort en speciell
överenskommelse om sponsring med Scampiförbundet
Årsmöte den 12:e mars 2011:
Scampiförbundets årsmöte 2011 kommer att hållas på båtmässan ”Allt för Sjön”, den 12 mars, kl.
15.00 . Protokoll från årsmötet kommer därefter att läggas upp på förbundets hemsida. Då
deltagarantalet på förbundets tidigare årsmöten varit lågt har styrelsen beslutat att begära en
föranmälan inför deltagandet på årets möte. Antalet föranmälningar kommer därmed att bestämma
utformningen av årets arrangemang.
Kappsegling:
Det har tyvärr inte funnits något större intresse av egna kappseglingar mellan förbundets
medlemmar, varför detta inte heller har prioriterats 2010. Scampiförbundet välkomnar dock
framtida kappseglingsinitiativ och kommer naturligtvis att aktivt stötta dessa aktiviteter om intresse
uppstår. Om någon har intresse att engagera sig i kappseglingssektionen så ber vi er ta kontakt med
styrelsen.
Ni Scampiägare som går och funderar på ett deltagande i Gotland Runt rekommenderas genomföra
detta just i sommar. Det är nog länge sedan det var ett så spännande Gotland runt för oss med
förkärlek till Scampi. Håll dig uppdaterad på vår hemsida.

Båtmässan Allt för sjön:
Av resurs- och ekonomiska skäl så beslöt styrelsen även detta år att inte delta i Stockholms
Seglarförbunds monter på ”Båtmässan allt för Sjön” under 2011.
Hemsida: www.scampiforbundet.se
Vår webbansvarige Anders Wall har, som vanligt, administrerat och uppdaterat vår hemsida med stor
entusiasm och professionalism. Vi vill därför passa på tillfället att tacka Anders för hans så viktiga
insats under året.
Det är med stor glädje vi konstaterar att förbundets hemsida fortsätter att vara en omtyckt och
användbar kommunikationskanal mellan förbundet och dess medlemmar men kanske en ännu
viktigare kunskapslänk mellan förbundets medlemmar. Det är ofta mycket intressanta och givande
diskussioner på hemsidans ”Forum” där kunskap och många goda råd förmedlas mellan båtägare.
Ett tecken på medlemmarnas professionalism är att vår hemsida är mycket omtyckt och välbesökt
bland många andra båtintresserade än enbart Scampiägare. Detta innebär att den därmed också
fyller en viktig uppgift som marknadsföringskanal för båttypen Scampi. Styrelsen är även mycket stolt
över att alla medlemmar är generösa och öppna med den gedigna kunskap som finns bland alla oss
Scampiägare. Självfallet ska det dock betonas att det är viktigt att hemsidan aldrig förlorar sitt syfte
och sitt fokus, att i första hand ta till vara medlemmarnas särintressen och som ett led i detta kräver
vi numera ditt medlemsnummer för att lägga upp nya inlägg i förbundets köp/sälj sektion. Däremot
behöver man inte vara medlem för att svara på en annons.
Ekonomi:
Scampiförbundets ekonomiska åtaganden har under verksamhetsåret 2010 i stort följt den budget
som gällt vilket innebär att förbundets ekonomi även detta år får anses vara stabil. Ett budgeterat
belopp för medlemsaktiviteter på 12 000: - har inte utnyttjats i brist på uppslag och styrelsen har nu
inför kommande verksamhetsår långtgående planer på att använda en viss del av förbundets
innestående medel till att sponsra marin utbildning för sina medlemmar.
För en mer djupgående ekonomisk rapport hänvisas till kassörens redogörelse.
Nulägesanalys:
Arbetet med att försöka skapa intressanta mervärden för våra medlemmar kommer självfallet att
fortsätta. Styrelsen har satt som måtto att värdet av ett medlemskap alltid ska vara minst tre gånger
högre än medlemsavgiften. Detta innebär att vi tacksamt emotser alla förslag eller idéer till hur vi ska
förbättra Scampiförbundet och dess medlemsvärde.
Nedan presenteras några redan kända aktiviteter som förhoppningsvis kommer att resultera i att
Scampiförbundet kan öka medlemsantalet under 2011.
1. Medlemstävling: Scampiförbundet kommer även detta år att utlysa en lottdragning bland de
medlemsnummer som betalt sin medlemsavgift för 2011. Man behöver inte delta på själva
årsmötet för att delta i denna lottdragning, dock måste medlemsavgiften registrerats hos
förbundet senast 2011- 03-05.

2. VIP-kort på Benns: Även under 2011 kommer alla medlemmar att erhålla ett VIP-kort från
Benns. Benns kommer själva att administrera utskicket av kortet, därför är det viktigt att alla
medlemmar försäkrar sig om att Scampiförbundet har rätt postadress i sina listor.
3. Förmånliga priser från Yachteq AB: Styrelsen arbetar tillsammans med representanter från
Gills att ta fram en lämplig jacka med Scampilogga. Samtidigt är det fortfarande möjligt att
skaffa sitt Blue Performance sol/regnskydd eller Gillväska till förmånliga priser.
4. Rabatt på din båtförsäkring hos Svenska Sjö.
Slutligen vill jag passa på att uppmärksamma Scampin Nouannie´s lyckosamma framfart på
kappseglingsbanorna i Australien. Tanya Stanford med besättning lyckades bl.a. vinna Australia
Women's Keelboat Regatta med sin nyinköpta Scampi Nouannie ( för mer information om Nouannie,
se under flik Australien på hemsidan eller sök efter Tanya Stanford på Royal Yacht Club of Victoria).
Scampiförbundets styrelse blev uppmärksammade om denna bravur och tog kontakt för att skicka
våra varmaste lyckönskningar. Detta resulterade i att Tanya Stanford, med hjälp av Scampiförbundet,
kom i kontakt med Hans Svedman som ställde sin Scampi Trimble till Tanyas förfogande så att nu
kommer Tanya med besättning till Sverige i sommar för att försöka utmana oss andra Scampiseglare i
årets Gotland Runt . Det är glädjande att konstatera att bröderna Forslund snabbt antog utmaningen
och ställer upp med samtliga båtar som finns inom familjen d.v.s. Boj-Boj, Ulrika och Sorella. Tillika
har vår matrikelansvarige Thomas Karlsson antagit utmaningen och anmält sin Scampi Lenetta där
undertecknad får äran att segla med. Jag vill därför passa på att uppmärksamma alla Scampiseglare
som funderar på ett Gotland Runt att detta år kommer det förmodligen att bli extra roligt då det var
länge sedan vi var så många båtar på startlinjen. Dessutom är det ju första gången vi tampas mot en
kvinnlig besättning från Australien.
Väl mött på banan, på havet eller i viken.
Scampiförbundets Styrelse
genom
Gordon Ishammar
Ordförande

Rapport ekonomi verksamhetsåret 2010
Allmänt
Scampiförbundet hade per 2010-12-31 tillgångar på 111 613,21 kr.
Tillgångarna har under perioden ökat med 9 076,75 kr.
Tillgångarna är placerade i Swedbank med belopp/värde vid senaste årsskiften enligt följande:
Placering
Företagskonto
Placeringskonto
Fond

2009-12-31
20 668,49
52 650,57
29 217,40

2010-12-31
23 885,49
52 867,84
34 859,88

Summa

102 536,46

111 613,21

Ökningen i tillgångar beror på att:
 betalande medlemmar var nästan i nivå med budget
 utgifterna blev lägre än budgeterat
 under 2010 ökade fonderna i värde
Budgeterat antal medlemmar var 150 och utfallet blev 138.

Kostnader och intäkter gentemot budget
konto

Budget 2010

3010

Medlemsavgifter

3110

Försäljning vimplar

0

3150

Fondintäkt

0

26 930,00
330,00 Intäkten ger inget överskott
5 642,48 2010 gav värdetillväxt

Annonsintäkter

1 500

0

Övrig försäljning

1 500

0

33 000

32 902,48

S:a Nettoomsättning

4010

30 000

Utfall Kommentar

Tävling/träning
(individuella idrotter)

5 000

-2 250,00 Kostnad medlemslotteri

4020

Materialkostnader

5 000

Kostnad för tryckning, Vimplar
-7 633,00 medlemskort

4028

Tillstånd/förbundsavgifter

1 500

-1 500,00 Årsavgift Seglarförbundet

4070

Hemsidan WEB

2 500

-2 050,00 Domänavgift och hemsidan

Lokalhyra/mässor

500

0

4150

Årsmöteskostnad

2 000

-1 500,00

4510

Övrigt
Aktiviteter

S:a Föreningskostnader

-965,00
12 000
28 500

0 Inga aktiviteter genomförda
-15 898,00

5830

Kost och logi

1 500

Utgifter styrelsemöten som
-2 285,50 t.ex. förtäring

6110

Kontorsmaterial

1 500

-1 118,50 Kuvert, skrivarbläck mm
Ett extra utskick inför
-3 991,00 årsmötet krävdes akut

6250

Postbefordran

1 000

6570

Bankkostnader

750

-750,00

4 750

-8 145,00

33 250

-24 043,00

S:a Övriga externa kostnader

S:a Kostnader

8310

Resultat

Ränteintäkter

217,27

50

9 076,75

Budget 2011
Konto

Benämning

Budget 2010

Utfall

Budget 2011

3010

Medlemsavgifter

30 000

26 930,00

27 000

3110

Försäljning vimplar

0

330,00

0

3150

Fondintäkt

0

5 642,48

0

Annonsintäkter

1 500

0

1 000

Övrig försäljning

1 500

0

0

33 000

32 902,48

28 000

S:a Nettoomsättning

4010

Tävling/träning (medlemslotteri)

5 000

-2 250,00

5 000

4020

Materialkostnader

5 000

-7 633,00

2 000

4028

Tillstånd/förbundsavgifter

1 500

-1 500,00

1 500

4070

Hemsidan WEB

2 500

-2 050,00

2 500

Lokalhyra/mässor

500

0

0

4150

Årsmöteskostnad

2 000

-1 500,00

2 000

4510

Övrigt

-965,00

1 000

12 000

0

7 500

28 500

-15 898,00

21 500

Aktiviteter
S:a Föreningskostnader

5830

Kost och logi

1 500

-2 285,50

2 300

6110

Kontorsmaterial

1 500

-1 118,50

1 500

6250

Postbefordran

1 000

-3 991,00

2 000

6570

Bankkostnader

750

-750,00

1 000

4 750

-8 145,00

6 800

33 250

-24 043,00

28 300

217,27

300

9 076,75

0

S:a Övriga externa kostnader

S:a Kostnader

8310

Resultat

Ränteintäkter

50

Valberedning Scampiförbundet 2011
På Scampiförbundets hemsida har styrelsen kontinuerligt frågat efter medlemmar som skulle kunna
delta i styrelsens arbete. Eftersom inga intresseanmälningar eller förfrågningar inkommit under
verksamhetsåret samt då samtliga styrelsemedlemmar har accepterat att arbeta vidare i
Scampiförbundets styrelse även under verksamhetsåret 2011 har valberedningen ajournerats inför
årsmötet 2011-03-12.

Scampiförbundets styrelse kommer således även under år 2011 att bestå av:
1.

Ordförande: Gordon Ishammar, omval

2.

Sekreterare: Bo Hilding, omval

3.

Kassör: Hans Lissell, omval

4.

Teknikansvarig: Hans Svedman, omval

5.

Webbansvarig: Anders Wall, omval

6.

Matrikelansvarig: Thomas Karlsson, omval

7.

Revisor: Stefan Söderström, omval

8.

Revisorsuppleant: Marianne Brundin, omval

Scampiförbundet saknar en fungerande valberedning under verksamhetsåret 2011 och välkomnar
därför en intresseanmälan för denna uppgift från någon av förbundets medlemmar.

