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S/y nya båten 2015 ->

Seglingsverksamhet
i Koffan
År 2004 införskaffades segelbåten S/yTuuli Koffans första egna båt - som fortfarande är i
vår användning. Hon har tjänat oss i 10 goda
år under vilka vi upplevt ett uppsving i intresset
för och därmed också kunskapen i att segla.
Både ledarkåren och medlemsantalet har stadigt vuxit under de senaste fem åren vilket,
har lett till att vi har kunnat utveckla verksamheten. Sommaren 2014 erbjöds alla kårens
medlemmar och deras föräldrar en möjlighet
till segling.
S/y Tuuli var i användning varje vecka
under den gångna säsongen.

Framtidsplaner
Målsättningen är att sälja S/y Tuuli och
införskaffa en båt som bättre motsvarar behovet.
S/y Tuuli, byggd år 1982, skulle vara i
behov av en grundrenovering för att möta våra
behov. En dylik renovering skulle betyda en
investering på upp till 20000 €. Detta är inte
lönsamt med tanke på att båten inte uppfyller
de kraven som verksamheten idag ställer.
S/y Tuuli är ursprungligen en kappseglingsbåt. Vi söker en rymligare och mer praktiskt inredd segelbåt. Båten ska lämpa sig
för skolning och vara säker att selgas i både
skärgård och på öppet hav.

Kåren har gått in för att i allt större utsträckning
integrera sjörelaterade aktiviteter i hela verksamhetsåret och idag fördelas programmet
ganska jämnt mellan land- och sjöverksamhet.

Den nuvarande båten inkvarterar en
besättning på 6 personer. Båten vi söker ska
ha utrymme för 8-10 personer vilket skulle öka
deltagarantalet på kårens seglatser.

Ledarkåren har enhälligt beslutat att
satsa på sjöprogram under verksamhetsåret 2015.

En större segelbåt möjliggör längre
seglatser, även utanför Åbolands skärgård.
Det ger oss även möjligheten att segla utomlands.

Under den kommande sommaren kommer
alla åldersgrupper att erbjudas minst en längre
seglats och vi kommer att tillsätta en person
med ansvar för sjöprogram.
Scouting är en levande och dynamisk verksamhet tack vare, att den baserar sig på frivilighet. Vi satsar på att skapa kontinuitet och
har idag en stabil och välfungerade ledarkår.
Medlemsantalet är stadigt växande och engagemanget och intresset för segling likaså.

Nu är intresset för och efterfrågan av
en optimal skolningsbåt större än på
10 år.

Budget & Finansiering
Vi tror starkt på att vi kan lyckas i vår målsättning i att samla ihop den finansiering som projektet kräver. Våra estimeringar av medelinsamling och försäljningsinkomster av den nuvarande
skolningsbåten anser vi vara realistiska och trovärdiga. Bland scoutkårens medlemmar har
vi kunskap om så väl ekonomi och båtbransch. Projektstyrning och teamarbete är som känt
även scouters starka sidor. Med dessa kort på hand är vi starkt optimistiska till framgång i detta
projekt.

Summa

Procent

Scoutkåren Kamraternas understödsförening Skuffen

30.000

35 %

Försäljning av S / y Tuuli

15.000

18 %

Privata donationer

5.000

6%

Företagssamarbete

10.000

12 %

Understöd från stiftelser och fonder

25.000

29 %

Beskrivning
Egen insats
Främmande finansiering

Totalt
Anskaffning av skolningsbåt och utrustande

100 %
85.000

100,0 %

Vill du vara med och understöda?
Företagssamarbete

Privata donationer

Vill ditt företag vara med och stöda fritids-verksamheten för barn och ungdomar
och samtidigt få synlighet på köpet?*
Koffan säljer reklamutrymme på den nya
segelbåten. Totalt finns det 4 reklampaket
som kan köpas av ett eller flera företag. Koffan förbinder sig att bära reklamen på scoutbåten under två följande seglingssäsonger.

Många bäckar små blir en stor.... Segelbåt!

Sponsorpaket

Donationer på mer än 100 Euro ihågkommes med en gravering på en minnesplakett
ombord på den nya båten. Om du önskar donera anonymt, skriv “anonym” i meddelandefältet vid betalning.

1 - Storsegel, synlighet på seglets båda
sidor. Logon syns under gång.
2 - Försegel, synlighet på seglets båda
sidor. Logon syns under gång.
3 - Fribord, med detta paket får du maximal synlighet. Företagets logo ligger framme
hela seglingssäsongen och syns både till
sjöss och vid bryggan.
4 - Spinnaker, synlighet som syns långt och
tydligt när Koffan seglar ner i medvind.

Varje slant bidrar till att vi skall kunna förverkliga vårt mål med att erbjuda ännu mångsidigare och häftigare seglingsprogram för våra
scouter. Varje familj eller enskild person kan
bidra till detta genom en privat donation för
finansiering av den nya båten.

Ålandsbanken

FI27 6601 0001 1450 44
KFUM:s Scouter Kamraterna
Meddelande: “Donation”

*Det är också möjligt att donera anonymt.
Paketpriser*

1
2100 €
2 a,b,c 750 €
3
3700 €
4
2300 €
*Paketpriserna inkluderar kostnaderna för printandet av logon

Kontakta oss!

Mikael Hulden, Båtsfogde
tel. 0405810039
KFUM:s Scouter Karmaterna

