Båtdagen 2006
Protokoll
Sammanträde
Plats
Närvarande

Skånes Båtdag
2006-03-18
Hotell Scandic Segevång
36 deltagare från 18 klubbar

Länk till bilder från Båtdagen 2006
Båtdagens öppna del
Ordförande öppnade Båtdagen med att hälsa representanterna från medlemsklubbarna och förmiddagens
föreläsare välkomna.
Programpunkterna för den öppna delen var föreläsningar är Jan Åkerlund, Skatteverket samt Hjärt
Mårtensson, HM Konsult.
När blir den ideella allmännyttiga båtklubben skattepliktig?
Jan Åkerlund
Fördjupad information hänvisas till www.skatteverket.se
Ej skattepliktig verksamhet gäller






Ideella föreningar – allmännyttiga
Ändamål och syfte
Målsättning att ha sitt intresse till rimlig kostnad
Inkomster i en klubb



idrottsskatt 8%
reklam ej momsredovisning, ej avdrag för betalaren

Övriga inkomster
statliga bidrag
kommunala bidrag
medlemsavgifter*
bingo*
basarer*
reklam*
snöskottning*
* skall bli skattepliktiga om sidoinkomst > övriga markerade inkomster



Föreningar som arbetsgivare
skall lämna kontrolluppgift > 100 kr senast 31 januari



Reklamskatt är på 8%. Redovisningsskyldig > 20.000 sek.

När blir den ideella allmännyttiga båtklubben arbetsgivare och vad innebär ett
arbetsgivaransvar?
Hjärt Mårtensson
Informerades om regler vid ideellt arbete i föreningsverksamhet, bl a




Definition av anställning
Regelverk

-

arbetsmiljölagen
unga arbetstagare och arbetslagstiftningen
LAS
Arbetstidslagen
Semesterlagen



Unga arbetstagare

Mer information på www.arbetsmiljöverket.se

Avtackningar
Ordförande avtackade styrelseledamot Lars-Erik Möller för många års förtjäntfullt styrelsearbete med
Förbundets tenntallrik med gravyr.
Kent Danielsson, som representant för SBU avtackade också Lars-Erik för förtjänstfullt
arbete med SBU;s förtjänsttecken i silver. Det överlämnades också en bukett blommor
med speciell hälsning till hustrun Barbro.
Bjarne Nilsson (ej närvarande) avtackades efter många års styrelsearbete för ett förtjäntfullt arbete med
en stor applåd.
Båtdagens formella del
1. Öppnande
Ordföranden öppnade mötets formella del med att knyta an till förmiddagens föreläsningar. och
informerade om olika frågeställningar på förbundsnivå som haft och är av stort intresse för båtlivet. Det
kan konstateras att båtturismen i Skåne har haft en kraftig utveckling under det gångna året med 8,1%
ökning av bäddnätter. Frågor som präglat det gångna året och som fortfarande är aktuella är frågor är
båtregister, körkort på sjön, lag om flytväst, fortkörning och sänkt promillegräns för sjöfylleri samt
möjligheten för Kustbevakningen att utfärda direktböter.
2. Upprop och fastställande av röstlängd
Företogs upprop varmed röstlängden fastställdes till 28 röster representerande 18 medlemsklubbar.
3. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Kent Danielsson
4. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Sven Olsson
5. Båtdagens utlysande
Utlysande av Båtdagen skedde en första gång i utskick mellan jul och nyår 2005 samt en andra gång
2006-02-10. Båtdagen befanns vara i behörig ordning utlyst.
6. Val av justeringsmän
Till att justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Jan-Erik Röijer, Torekovs Båt- och
Segelsällskap och Rickard Klein, Båtklubben Malmöhus.
7. Föregående Båtdags protokoll
Föredrogs föregående års protokoll. Mötet beslutade att lägga protokollet med godkännande till
handlingarna.
8 Verksamhetsberättelse
Mötet beslutade, efter ordförandes presentation, att lägga styrelsens verksamhetsberättelse för 2005
med godkännande till handlingarna.
9. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen upplästes med förslag om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Ansvarsfrihet
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.
11. Ekonomisk redovisning
Föredrogs redovisning av resultatet för 2005 och budget för 2006. Mötet beslutade att fastställa
oförändrad medlemsavgift för 2006 samt budget för 2006.
12. Proposition
Mötet beslutade att fastställa ändringar i stadgarna § 10:2 och § 10:3 enligt följande:
§ 10:2 Förbundsstyrelsen skall bestå av följande ledamöter: Ordförande, vice ordförande, sekreterare,
biträdande sekreterare, kassör, fem ledamöter utan särskild funktion.
§ 10:3 Ledamöter med särskild funktion välj för en tid av två år på så sätt att ordföranden, kassören och
biträdande sekreteraren väljs på Båtdagen ena året och övriga ledamöter med särkskild funktion det
andra året. Två av ledamöterna utan särskild funktion väljs på två år och övriga ledamöter utan särskild
funktion på ett år.

13. Val av förbundsstyrelse
Till styrelseledamöter för tiden 2006-2007 valdes Christer Eriksson, Domstens Båtklubb, Börje Svensson,
Falsterbokanalens Båtklubb, Erik Duvner, Abbekås Båtklubb.
Till ledamöter för 2006 valdes Ernst Nilsen, Malmöhus Båtklubb, P-O Westergren, Klagshamns
Hamnförening, Bo Johansson, Lommabuktens Seglarklubb.
14. Val av revisorer
Till revisor för tiden 2006-2007 valdes Ulf Antonsson, Råå Båtklubb.
Till revisorssuppleant för tid av ett år valdes Lennart Larsson, Lommabuktens Seglarklubb
15. Val av valberedning
Till valberedning för 2006 valdes Sven Andersson, Råå Båtklubb, Bertil Järvig, Skåre Båtklubb och Jan
Börjesson, Lommabuktens Seglarklubb
16. Val av ombud till Båtriksdagen, Svenska Båtunionen
Mötet beslutade att bevilja styrelsen att besluta att inom sig utse delegater till Båtriksdagen.
17. Övriga frågor
Mötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att se över möjlighet att fastställa budget och medlemsavgift
för kommande år på Förbundsrådsmötet.
Ledamot Ernst Nilsen, Båtklubben Malmöhus, vädjar till styrelsen och medlemmar inom SKBf att arbeta
för att Båtklubben Malmöhus får hamnplats för medlemmarna så att klubben kan fortsätta sin
verksamhet.
18. Avslutning
Ordförande tackade ledamöter för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet
Sven Olsson

Justeras
Jan-Erik Röijer

Rickard Klein

