Mötesprotokoll

Scampiförbundets årsmöte 2017
Mötet hölls torsdag 19 januari på Svenska Kryssarklubbens kansli, Nacka Strand.

1. Årsmötet öppnades av Stefan Pettersson, styrelsens sekreterare.
2. Röstlängd upprättades, se bilaga 1.
3. Kallelse skickades 2 januari. Mötet befanns vara behörigen utlyst.
4. Dagordningen fastställdes.
5. Stefan Pettersson valdes till ordförande och sekreterare för mötet.
6. Christer Blom och Martin Renheim valdes till justerare och rösträknare.
7. Årsberättelsen för 2015 (bilagorna 2, 3, 4) lades till handlingarna. Årets resultat har
redan balanserats in i 2016 års räkenskap.
8. Revisionsberättelsen (bilaga 5) för 2015 lästes upp och lades till handlingarna.
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2015.
10. Årsberättelsen för 2016 (bilagorna 6, 7, 8) lades till handlingarna. Årets resultat
balanseras in 2017 års räkenskap.
11. Revisorsberättelsen för 2016 (bilaga 9) lästes upp och lades till handlingarna.
12. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016.
13. Propositioner och motioner
○

Styrelsens proposition om 100% rabatt på medlemsavgiften för nya
medlemmar som köper en Scampi under 2017 bifölls.

○

Styrelsens proposition att medlemmar som betalat medlemsavgift 2016 har
denna till godo och slipper betala avgift under 2017 eller 2018 bifölls.

○

Christer Bloms motion om att kontakta andra Norlinklassförbund för att
undersöka intresset för sammanslagning avslogs. Förslaget diskuterades i
positiv anda. Mötet ansåg att vi först behöver samla ihop oss själva, hitta
viken sorts förening vi ska vara i framtiden. Styrelsen fick i uppdrag att vända
sig till medlemmarna för att diskutera frågan. Resultatet kan bli att styrelsen
föreslår närmande till andra klassförbund.

14. Förslaget till budget (bilaga 10) fastställdes. Medlemsavgiften beslutades till 200
kronor.
15. Val av ordförande.
Något förslag till ordförande och övriga funktionärer fanns inte. Under mötet växte en
plan fram där en styrelse väljs som prioriterar att rekrytera nya medlemmar och
återrekrytera medlemmar som vi tappat. Styrelsen initierar en dialog med
medlemmarna om hur föreningen ska fungera framöver och kallar till extramöte där
en styrelse väljs. Under tiden fram tills dess uppmanas samtliga att hjälpa
valberedningen att finna kandidater.
Till ordförande valdes Anders Nyberg, Tollarp (ny).
16. Till styrelseledamöter och suppleant valdes:
○

Ledamot: Ulf Bodin, Luleå (omval).

○

Ledamot: Christer Blom, Täby (ny).

○

Ledamot: Stefan Pettersson, Ekerö (omval).

○

Suppleant: Martin Renheim, Värmdö (ny).

17. Till revisor valdes Stefan Söderberg, Segeltorp (omval).
18. Till valberedning valdes KarlOlov Karlsson, Kalmar (omval).
19. Styrelsen hade hänskjutit till årsmötet att upphäva beslutet på årsmötet 2015 att
arrangera riksmästerskap. Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
20. Styrelsen hade ingen övrig information.
21. Under "Övriga frågor" och diskuterades tappet av medlemmar under en lång rad år.
Bakomliggande orsaker kan vara: låg aktivitet hos medlemmar och styrelse, otydlig
avisering av medlemsavgiften, bristande rutiner för påminnelse om medlemsavgiften,
bristande rekrytering av nya Scampiägare. Styrelsen uppmanades att:
○

Snabbt återrekrytera de medlemmar som tappats de senaste åren.

○

Skicka tydlig avisering av medlemsavgiften.

○

Påminna medlemmar som inte betalat avgiften.

○

Vända sig till medlemmarna i den framgångsrika facebookgruppen
"Scampiseglare" och välkomna dem som medlemmar i förbundet.

○

Lyfta fram vimpeln som nya medlemmar får.

○

Initiera dialog om vad föreningen ska ha för funktion, varför ska vi finnas, hur
ska vi verka? Är vi kappseglare? Ska vi fortsätta vara med i Svenska

Seglarförbundet? Använder vi båtarna som sommarstugor? Är vi mest
intresserade av att pyssla och bygga om våra båtar? Ta den dialogen vidare
till ordinarie årsmöte för att gå vidare.
○

Publicera medlemsmatrikeln så att alla som vill kan se vilka som är
medlemmar.

22. Mötet avslutades.
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