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 Verksamhetsberättelse 2015-2016 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret 1 oktober 2015 – 30 september 2016 haft  
7 ledamöter och haft följande sammansättning: 
 

Ordförande: Erik Eken (vald t.o.m. årsmötet 2016) 
Sekreterare: Sten Erik Bergström (vald t.o.m. årsmötet 2017) 
Kassör: Mathias Hölcke (vald t.o.m. årsmötet 2017) 
Tekniska frågor: Christer Holmdahl (vald t.o.m. årsmötet 2017) 
Tekniska frågor: Conny Ljungberg (vald t.o.m. årsmötet 2016) 
Aktiviteter i ”Väst”: Eva Myrin (vald t.o.m. årsmötet 2017) 
Aktiviteter i ”Väst”: Göran Svensson (vald t.o.m. årsmötet 2017) 
 
 

Styrelsen har hållit 6 styrelsemöten under verksamhetsåret.  
 
Medlemsutveckling 
Den 30 september 2016 var antalet betalande medlemmar 125 vilket är på samma 
nivå som tidigare år.  
 Medlemsregistret hålls kontinuerligt uppdaterat, men registrets tillförlitlighet bygger 
på att medlemmarna förser den registeransvarige med aktuella uppgifter. 
Uppdateringar skickas till medlem@contrastforbundet.org 
För det gångna verksamhetsår har registren rensas från icke betalade medlemmar 
så att tillförlitligheten har förbättras när det gäller aktuella uppgifter. 
 Kommunikation inom förbundet 
Styrelsens information till medlemmarna sker huvudsakligen med e-post.  
Förbundets hemsida på Internet www.contrastforbundet.org är dock ryggraden i 
verksamheten och den viktigaste kanalen för styrelsens och medlemmarnas 
kommunikation om aktiviteter och om Contrastbåtarna. Hemsidans slutna 
medlemssidor innehåller diskussionsforum, dokumentsamling med bl.a. 
medlemsregister, fotogalleri samt Råd&Tips med sökbara artiklar sorterade i  
ämnesområden.   
Rekryteringen av nya medlemmar sker nästan helt via Hemsidan.  
Under året har Facebookgruppen med namnet Contrastseglare ett stigande antal 
medlemmar som lägger in uppdateringar samt besökare. 
 
Vår hemsida 
Under förra verksamhetsåret har styrelsen arbetat med att ta fram en modern 
hemsida för förbundet med Wordpress som verktyg. Det mesta av arbetet har utförts 
av en arbetsgrupp inom styrelsen för att hålla ner kostnaderna. Sidan har lanserats 
under hösten 2015. Fortsatt utvecklingsarbete har skett under innevarande verksamhetsår och nu känns 
vår hemsida stabil. 
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Formar till förlängd akter 
Förbundet kan förmedla kontakt för de som är intresserade av att köpa förlängningar 
av aktern till 36:an och 362:an. Claes Altenius kan tänka sig att fortsätta tillverkning 
och montering i liten skala. 
 
  
Medlemsaktiviteter  Årsmötet den 15 november 2015 hölls på Sjömansskolan på Långholmen. I 

samband med årsmötet höll Lage Larsson ett intressant fördrag om väder till 
sjöss samt även en utblick i Volvo Ocean Race där han var rådgivande 
meteorolog under flera år.  Västsidan har genomfört ett välbesökt möte om konvertering av toatankar till de lagar som trädde ikraft 1 april 2015. Totalt var det 18 deltagare.  I februari ordnades ett plastskadeseminarium hos Arne Olsén, Stockholm,  
med ca 20 intresserade deltagare som fick information om hur vi kan ta hand 
om mindre skador och plastarbeten. Arne visade också bilder från olika 
uppdrag han genomfört genom åren. 

    
 

Medlemsvaror  
Nya vimplar säljs via hemsidan, mail eller vid träffar. 
Priset är 125:- vid postdistribution och 100:- vid träffar. 
 
Ekonomi 
Förbundets ekonomi framgår av resultat- och balansräkning för tiden 1/10 2015 – 
30/9 2016. Dokumenten ligger upplagda på hemsidan och finns tillgängliga vid mötet. 
 
 
Stockholm i oktober 2016 
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