
Scampiförbundet 

Protokoll från styrelsemöte 
Måndagen den 16 juni 2008

Närvarande
Hans Svedman
Hans Friedman
Hans Lissell
Øistein Nordengen
Jan Sköld

Ej närvarande
Anders Wall

Noteringar

1. Mötet öppnandes av Øistein som valdes till ordförande

2. Janne valdes till sekreterare

3. Hans Lissell valdes att justera protokollet

4. Ordförandefrågan

Øistein meddelade den positiva nyheten att han sitter kvar som 
ordförande trots att han sålt sin Scampi. 

5. Ekonomi

Hans L redovisade det ekonomiska läget. 

Vi har ca 95.000 kr på banken. 

Vi har haft ca 8.000 kr i medlems- och annonsintäkter under året samt ca
23.000 kr i kostnader. Detta ger ett -15.000 kr i resultat just nu. Vi 
behöver alltså öka våra intäkter och eftersom medlemsavgiften är vår 
viktigaste intäktskälla måste vi försöka den vägen.
 
Vi bör skriva en påminnelse på hemsidan, eventuellt också en uppgift om
hur många betalande medlemmar. Beslutades att lotta ut en bok till 



medlemmar som betalar medlemsavgift under Q3. Info läggs ut på 
webben. (Oisten)

Vi behöver hitta incitament för att vara medlem i förbundet i form av 
rabatter eller andra förmåner. 

Kolla företag ang rabatter;
Sjöassistans (Hans L)
Gransegel (Hans S)
Erlandssons (Janne)

6. Aktiviteter

Vi försöker få till en träff på Sjöbergs Marin tillsammans med 
Accentförbundet under hösten. (Janne och Hans L)

Nexus/Silva i Häggvik tillsammans med Comfort/Linjettförbundet. 
(Hans L)

Kolla med QSS om de har idéer och om de är intresserade att ha en 
aktivitet med oss under hösten. (Hans F)

Följande har anmält intresse för kappsegling via email;
- Per Månsson, Fristad (Göteborgsområdet)
- Emil Johannisson (Stockholmsområdet)
- Mikael Ungerholm (Stockholmsområdet)

När det gäller kappseglingen så föreslogs att kombinera med annan 
kappsegling. Lägg ut en beskrivning på webben. Slås ihop med 
kräftskiva på kvällen. Eget scampipris tas fram. (Hans S)

7. Hemsidan

Hans L meddelade att Accentförbundet inte kan hjälpa till att ordna 
någon inloggningsfunktion.

Alla kollar med sina kontakter om vi kan hitta någon som kan ta fram vår 
lösning. Vi avsätter max 10.000 kr för detta.

Vi bör skriva berättelse om aktiviteterna som vi haft. (Hans L och Janne)

Skriv en blänkare på webben angående vår rabatt hos Boding Segel. 
(Janne)

Lägg ut en vädjan till alla medlemmar att skicka in material till 
jubileumsskriften. (Janne)

Lägg ut hälsningen från Australien på webben (Janne)

8. Scampiseglaren



Ingen tidning till hösten. Vi satsar på jubileumsskriften istället.

9. 40 års jubileum

Vi har som mål att få ut en jubileumsskrift till årsskiftet. 

Bengt Jörnstedt är intresserad att medverka. Oisten kollar om Bengt kan 
ställa upp som redaktör.

Var och en samlar in material. 

Boka möte med Bengt direkt efter sommaren. (Oisten)

Vi bör kolla om möjligheter att ställa ut ”Urscampin” på båtmässan. 
(Oisten)

10.Övrigt

De som har beställt vimplar har fått dem.

Det framfördes idé om att anordna ett boklotteri till betalande 
medlemmar.

11.Nästa styrelsemöte är 2008-09-23 på Tegelviksgatan 73

Ordförande Sekreterare
Øistein Nordengen Jan Sköld

Justeras
Hans Lissell
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