
 
Båtdagen 2005 

 

    
Protokoll:  Fört vid Skånes båtdags årsmöte 
  

Sammanträdesdatum: 2005 03 19 
  
Plats:   Hotell Scandic Segevång 
  
Närvarande:  30 deltagare från 14 medlemsklubbar 
  
Mötet inleddes med den öppna delen med följande punkter. 

Hamn   Kent Danielsson 
Miljö   Kent Danielsson 

Säkerhet (körkort för fritidsbåtar) Synpunkter  från mötesdeltagarna 
Försäkring   Kent Danielsson 
Båtklubbar   Kent Danielsson   
  

 1.   Öppnande 
Ordförande Kent Danielsson hälsade representanterna från de olika medlemsklubbarna 
välkomna till båtdagen och öppnade mötet med att presentera de områden där SkBf varit 
speciellt engagerad. Hamn, miljö, säkerhet (körkort för fritidsbåtar), försäkring och 
båtklubb är områden som kommer att sätta sin prägel på båtdagen.   
  
2.   Upprop och fastställande av röstlängd 
Det företogs upprop och röstlängden fastställdes till 25 röstberättigade som 
representerade 14 medlemsklubbar. 
 3.   Val av ordförande att leda mötet 
Till mötesordförande valdes Kent Danielsson. 

  
4.   Val av sekreterare för mötet 
Till sekreterare för mötet valdes Ernst Nilsen. 

  
5.   Båtdagens utlysande 
Genom att medlemsklubbarna i god tid fått kallelse till Båtdagen enades mötet om att 
Båtdagen var i behörig ordning utlyst. 
  
6.   Val av justeringsmän 
Till att justera dagens protokoll valdes Bertil Järvig och Roland Wickström. 
  
7.   Föregående Båtdags protokoll 
Föregående års protokoll föredrogs. Mötet beslutade att lägga protokollet till handlingarna. 
  
8.   Verksamhetsberättelse 
Förbundsstyrelsens och kommiteernas verksamhetsberättelse för 2004 föredrogs, varvid 

mötet beslutade att godkänna föredragna verksamhetsberättelser och lägga dessa till 
handlingarna. 
  
9.   Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen upplästes med förslag om att bevilja  ansvarsfrihet för styrelsen. 
  
10.  Ansvarsfrihet 
Mötet beslutade att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004. 
  
11.  Fastställande av medlemsavgift och budget 
Mötet beslutade att fastställa föreliggande budget med oförändrad medlemsavgift för 
2005. 

  
12.  Val av styrelse 
Till styrelseordförande på två år återvaldes Kent Danielsson.  
Till Kassör på två år återvaldes Leif Zadig. 
Till sekreterare återvaldes Sven Olsson. 

  



Till Ledamot på tva år återvaldes Mats Eriksson. 
Till ledamot på ett år valdes Krister Eriksson. 
Till supleanter på ett år återvaldes Ernst Nilsen, Bo Johansson och P-O. Westergren. 
  

13.  Val av revisorer 
Till Revisor på två år valdes Erhard Unmack. 
Till Revisorsuppleant valdes Lennart Larsson. 
  
14.  Val av valberedning 
Till valberedning på ett år valdes Sven Andersson, Jan Börjesson och Tomas Henriksson, 
varav Sven Andersson som sammankallande. 

Till Suppleant på ett år valdes Bertil Järvig. 
  
15.  Val av ombud till SBU:s Båtriksdag 
Mötet beslutade att bevilja styrelsen rätt att besluta att inom sig utse ledamöter till 

Båtriksdagen. 
16.  Propositioner och motioner 
Inga propositioner eller motioner har inkommit. 

  
17.  Övriga ärenden 
Kent Danielsson berörde de områden som SkBf:s arbete mest har handlat om under det 
gångna året, och som även kommer att uppta en stor del av vårt arbete under året som 
kommer. 
Dessa områden har varit hamn, miljö, säkerhet, körkört för fritidsbåtar, försäkring och 

båtklubbar. 
  
Hamn 
I vårt arbete har vi försökt att engagera båtklubbarna att mera aktivt meddela oss om 
behov av båtplatser eller i de fall det har förekommit, lediga platser. 
Båtklubbarnas information till oss har varit undermålig och vi hoppas att det sker en 

förbättring  i detta avseende. Då det i vår region är stor brist på lediga båtplatser är det 

nödvändigt för SkBf:s agerande att vi hålles informerade.  
Falsterbo och Lomma planerar utbyggnad av båtplatser. 
Malmö Stad har planer på utbyggnad av befintliga hamnar, men dessa planer ligger några 
år framåt i tiden och löser därför inte de akuta behoven på båtplatser som finns i området. 
  
Miljö 
När det gäller muddring av hamnar råder det fortfarande olika uppfattningar blad de 

beslutande myndigheterna. 
Kent Danielsson påpekade att det är viktigt att de klubbar som tänker överta ansvaret för 
sina hamnar har klarat ut vem som ansvarar för kontaminerat avfall som uppkommer i 
samband med hamnen. 
Bo Johansson, nyss hemkommen från en miljökonferans i Älvsjö informerade om att det 
man huvudsakligen dryftade var bottenfärg och akrylatbensin. 

Spillvatten från spolplattor till båtar har visat sig innehålla relativt höga halter av 

tungmetaller. 
  
Säkerhet. ( Körkort för fritidsbåtar) 
Kent Danielsson ansåg att en del båtägare med sitt handlande har drivit fram kravet på 
någon form av körkort för fritidsbåtar. Här kan båtklubbarna själva agera och starta upp 
nautisk utbildning för sina medlemmar. SBSK har påbörjat utbildning till förarbevis för 20 

av sina medlemmar. Kent Danielsson påpekade att det går att hitta bra material för detta 
ändamål på SBU´s hemsida. 
  
Försäkring 
Kent Danielsson uppmanade klubbarnas försäkringsansvariga att informera  medlemmarna 
om fördelarna med Svenska Sjö:s båtförsäkring, likaså möjligheten att för några 
kronor/medlem  förstärka försäkringsskyddet i klubbförsäkringen. 

  

Avtackning 
Ordförande Kent Danielsson tackade Hans-Erik Hansson, Wikens Båtsällskap för att under 
många år som styrelseledamot i Skånes Båtförbund visat ett starkt engagemang och stor 



iver i att skapa grund för ett givande båtliv. Ordförande överräckte honom förbundets 
tenntallrik och önskade honom lycka till med sina nya planer. 

Likaså tilldelades Bengt Pettersson från båtklubben Pärlan förbundets förtjänsttecken i 
guld.  

Hur agera när klubbarnas statistikrapporter ej inkommer i tid? 
Kassören Leif Zadig informerade om att vissa klubbar inte lämnar in sin medlemsstatistik i 
tid, trots påminnelser. Detta gör att kostnaderna för denna hantering stiger och skapar  
problem på flera nivåer. Styrelsen i SkBf har diskuterat detta och kommit fram till följande 
förslag som  mötet kan ta ställning till vid nästa års Båtdag: 

De klubbar som inte skickar in sin medlemsrapport i tid kommer att få en avgiftsökning på 
15% baserat på berörd klubbs senaste noterade medlemsrapport. Avgiften tas därefter ut 
ackumulerande varje år så länge rapporten ej inkommit. 
Mötet tyckte förslaget var bra och tillstyrkte att styrelsen kunde föreslå detsamma enligt 

förslaget. 

18.  Avslutning 

Ordförande tackade ledamöterna för en givande båtdag. Med önskan om en trevlig 
båtsommar till alla avslutades mötet. 

Vid protokollet: 

Ernst Nilsen 

-------------------------------- 

Justeras: 

Bertil Järvig    Roland Wickström 

---------------------------------  ---------------------------------- 

 


