
Scampiförbundet 

Protokoll från styrelsemöte 
Tisdagen den 23 oktober 2007

Närvarande
Hans Friedman
Hans Lissell
Øistein Nordengen
Jan Sköld
Hans Svedman
Andes Wall (per telefon)
Charles Puskaric

Noteringar

1. Mötet öppnandes av Charles som valdes till ordförande/sekreterare för 
mötet.

2. Ekonomi. Øistein informerade om att tillgångarna uppgår till 125.000 kr 
samt att resultatet per 20071023 är 14.508 kr. Förbundets ekonomi är 
god. Fler medlemmar har betalat medlemsavgift jämfört med tidigare år. 
Betalande medlemmar ca 140 st. Bilaga Balans- och Resultatrapport.

3. Medlemmar, matrikel. Hans F. delade ut aktuell medlemsartikel 
(betalande medlemmar). Beslutades att matrikel skulle sammanställas till
medlemmarna våren 2008. Ansvarig Hans F.

4. Hemsidan. Beslutades att förbundet via hemsidan skulle söka medlem 
som kunde bistå med att bygga system för inloggning för medlemmar. 
Ansvarig Hans L. i samarbete med Anders. 

5. Aktiviteter. Jan har ordnat med Segelsnackarkväll på Quantum 15 
november. Ca 10 anmälda.  Kontaktperson på Quantum, Per Lindfors.
Jan tyvärr på utlandsresa. Ansvarig för mötet Hans L. 
Hans L. föreslog ”Mingelkväll” i januari 2008. Särskilt fokus på nya 
Scampiägare samt på el ombord. Hans L. kollar datum samt återkommer
med inbjudan och plats (Skeppsholmen). I inbjudan skall även finnas 
uppmaning att inkomma med frågor i förväg för genomgång på mötet. 
Ansvarig Hans L.
Beslutades att alla aktiviteter skulle samlas under särskild flik på 
hemsidan. Anders ansvarar för att sådan flik ordnas på hemsidan.

6. Årsmötet 2008. Beslutades att årsmötet skulle hållas på Båtmässan Allt 
för Sjön 1 mars, 2008. Beslutades om gratis inträde på mässan för de 
som deltar på årsmötet. Förslag på fördragshållare: 1) Roger Nilsson     



2) Shapiro/Bjelke eller 3) Madeleine Westin. Charles ansvarar bokning 
samt program. 

7. Tidningen Segling. Beslutades att Tidningen Segling (gratis) överförs till 
Stellan Gunnerblad. Beslutades att Hans L. sänder anteckningar från 
Teknikmötet i våras med Ronald Rybbe till styrelsen. Justering och 
därefter till tidningen Segling för publicering under klassförbund.

8. Tidningen Scampiseglaren. Beslutades att Charles skriver upprop till 
hemsidan innebärande att medlemmar ska inkomma med kort 
seglingsberättelse från seglingssäsongen 2007. Hans F. hör med Staffan
Sollerhag om vi kan publicera hans berättelse om Östersjömaran 2007 i 
Scampiseglaren. Text till Charles för sammanställning till tidning. Øistein 
hör med tryckeri om kostnad för att trycka ca 300 ex A5 ca 12 eller 16 
sidor. 

9. Övrigt. Jan kollar med presumtiva annonsörer i Tidningen 
Scampiseglaren. Annonspriser i jämförbara Balladbladet (A5) är Helsida 
500 kr, Biläggsblad 800 kr, Halvsida 300 kr samt Kvartssida 200 kr.

10.Nästa möte är 4 december Sparbankernas Riksförbund.

Vid protokollet

Charles Puskaric
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