Scampiförbundets årsmöte 2015
Tisdag 31 mars 2015 klockan 19.00.
Kungsgatan 55, Stockholm, på ITföretaget Mira Networks kontor.

1. Årsmötet öppnades, deltagarna på plats och via nätet hälsades välkomna.
2. Röstlängden fastställdes, bilaga 1.
3. Mötet befanns behörigen utlyst. Kallelse hade skickats ut via mejl på stadgeenligt sätt
14 dagar innan mötet.
4. Dagordningen fastställdes. Inga motioner eller övriga frågor fanns anmälda.
5. Styrelsens sekreterare, Stefan Pettersson valdes till ordförande och sekreterare för
mötet.
6. Till protokolljusterare valdes Anders Saxon och Daniel Hrynczenko.
7. Styrelsens årsberättelse.
a. Mathias Lind, styrelseordförande, föredrog verksamhetsberättelsen,
bilaga 2. Beslutet om 2014 års vinst bordlades till efter revisionsberättelsen.
Vid årets slut fanns 59 medlemmar.
b. Ulf Bodin, kassör, beskrev det ekonomiska läget som gott och föredrog
resultaträkning, bilaga 3, och balansräkning, bilaga 4.
8. Stefan Söderström, revisor föredrog revisionsberättelsen, bilaga 5.
Han beskrev ordning och ekonomi som god, att det inte finns anledning att bygga upp
större ekonomiska reserver utan snarare använda de medel som finns för
medlemmarnas bästa.
Stefan efterlyste årsmötesprotokoll från 2012 och 2013 att publicera för
medlemmarna. Styrelsen (Mathias) eftersöker dessa hos tidigare styrelsen.
Revisorn yrkade ansvarsfrihet för styrelsen och att årets resultat omsätts i ny balans.
Mötet beslutade att omsätta årets resultat i ny balans.
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

10. Propositioner och motioner.
Inga motioner hade inkommit.
Stefan P föredrog styrelsens proposition, bilaga 6, om att 2016 arrangera
Distriktsmästerskap (DM).
Mötet diskuterade vilken nytta vi som båtägare och medlemmar vill ha av föreningen:
Att hålla båttypen känd och seglad är viktigt. Kappsegling är en väg. Stefan S
berättade om Scampicupen där poäng delades ut för placering i kappseglingar där
Scampibåtar deltog. Att arrangera DM igen är ett steg 1015 år tillbaka, på ett bra
sätt.
Ett sätt att inspirera till kappsegling är att sammanföra Scampiägare som kan
kappsegla tillsammans som en besättning på en Scampi.
Många av de nya Scampiägarna är familjer utan direkt kappseglingsintresse men där
sociala aktiviteter i hamn eller till sjöss kan vara intressant. Medlemmen Jacek
Bielawski föreslog eskadersegling.
Det är tydligt att underhåll, reparationer av båtarna är något som engagerar ägarna,
det märks till exempel i Facebookgruppen Scampiseglarna. Mötet diskuterade att
visa upp båtar och lösningar mer på hemsidan, och att arrangera enkla träffar med
studiebesök i Scampibåtar. Jacek undersöker om det finns intresse i hans
hemmaklubb, Saltsjöbadens båtklubb.
Vi tittade på Facebookgruppen “Scampiseglarna” som inte alla på mötet hade sett.
Styrelsen uppmanar alla medlemmar att ansluta sig till gemenskapen i
Facebookgruppen (https://www.facebook.com/groups/488149174568020/) och
uppmanar alla medlemmar i gruppen att bli medlemmar i Scampiförbundet.
Styrelsen följer upp förslagen om träffar, eskader och båtstudiebesök.
Mötet biföll propositionen och beslutade att ge styrelsen i uppdrag att verka för
distriktsmästerskap i Scampi genomförs under 2016 i de seglingsdistrikt där
kappseglingsintresserade medlemmar finns.

11. Budget och medlemsavgift
Ulf B föredrog förslaget till budget, bilaga 7. Styrelsen ser stora möjligheter att öka
antalet medlemmar.
Mötet beslutade att fastställa budgeten.
Av tradition beslutas medlemsavgiften på årsmötet ett år i förväg för att kunna skicka
ut kallelse och medlemsavisering tillsammans.
Mötet beslutade att medlemsavgift för 2016 är oförändrad, 200 kronor.
12. Val av ordförande
Mathias Lind omvaldes som ordförande enligt valberedningens förslag.
13. Val av ledamöter
Ulf Bodin, Stefan Pettersson och Staffan Sollerhag omvaldes som styrelseledamöter.
Hans Friedman omvaldes som styrelsesuppleant.
14. Val av revisor
Stefan Söderström omvaldes som revisor.
Hans Lissell omvaldes som revisorssuppleant.
15. Valberedning
Hans Svedman (tidigare medlem av styrelsen) omvaldes som sammankallande i
valberedningen.
Daniel Hrynczenko från Stockholm och KarlOlof Karlsson från Kalmar valdes som
nya ledamöter i valberedningen.
16. Inga ärenden hade hänskjutits av styrelsen till årsmötet.

17. Information från styrelsen
Stefan P berättade kort om det pågående arbetet att modernisera hemsidan. Arbetet
att gå igenom material från den gamla hemsidan har gått långsamt. Det är sårbart att
hela arbetet ligger på en person.
Styrelsen frågade om någon på mötet vill hjälpa till. Daniel H anmälde sig som frivillig.
Samma fråga kommer att skickas ut till medlemmarna tillsammans med
årsmötesprotokollet och ställas i Facebookgruppen “Scampiseglarna”
18. Övriga frågor
Scampiförbundet tackar Mira Network med vd Magnus Bratt för att vi fått låna
mötesrum.
19. Mötet avslutades.
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