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Noteringar
1. Mötet öppnandes av Øistein som valdes till ordförande
2. Janne valdes till sekreterare
3. Hans Svedman valdes att justera protokollet
4. Förbundets framtida inriktning
På grund av ett svalnat intresse från Scampiseglarna att dels betala
medlemsavgift samt engagera sig och delta på förbundets aktiviteter så
kommer den avgående styrelsen att lägga ett förslag till det kommande
årsmötet om en nedtrappning av verksamheten.
Den befintliga styrelsen tycker att:


Förbundet ska finnas kvar och vara registrerat



Hemsidan ska vara kvar och fungera som ansiktet utåt. Någon
form av ersättning diskuterades till den som kan tänka sig att
fortsätta hålla hemsidan under armarna.



Vi ska försöka fortsätta att vidareutveckla hemsidan t ex genom
att införa en egen sektion för endast betalande medlemmar.



Styrelsen kommer inte att ta initiativ till ordnade träffar men det är
givetvis fritt fram för alla Scampiseglare att göra så och styrelsen
kommer i så fall att på alla sätt stödja sådana initiativ.



Förbundet har för avsikt att sänka medlemsavgiften i framtiden.



Ingen Scampiseglare ges ut.



Den avgående styrelsen går igenom stadgarna och skickar ut
förslag på eventuella ändringar till ett extra medlemsmöte och
som sedan beslutas på årsmötet.



Förbundet kommer inte att medverka som deltagare i
seglarförbundets regi på Båtmässan.



Alla nya betalande medlemmar ska även fortsättningsvis få
vimpel.

5. Ekonomi
Hans L redovisade det ekonomiska läget.
Vi har ca 75.000 kr på banken.
Vi har haft ca 8.500 kr i medlems och annonsintäkter under året samt ca
21.000 kr i kostnader. Detta ger ett -12.500 kr i resultat just nu.
6. Scampiseglaren
Ingen tidning till hösten.
7. 40 års jubileum
Ingen aktivitet.
8. Nästa styrelsemöte i form av ett öppet styrelsmöte är 2009-02-03.
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