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Båtdagens öppna del
Ordförande öppnade Båtdagen med att hälsa representanterna från medlemsklubbarna och föreläsarna
Gunnar Arvidsson, SSRS Göteborg och Mikael Karlsson, SSRS Falsterbokanalen.
Gunnar Arvidsson inledde föreläsningen med att informera om att Sjöräddningssällskapet är en allmännyttig
och ideell förening och som har sin grund i att eftersöka och rädda människor och göra sjuktransporter från
fartyg till land. Notera att Sjöfartsverket ansvarar för all sjöräddning inom statligt område.
Sjöräddningssällskapet har idag 160 stationer medan Kustbevakningen har 57, Sjöfartsverket har 140 och
Sjöpolisen har 7 stationer.
Under 2006 utfördes 992 räddningsfall, varav Sjöräddningssällskapet svarade för 741 insatser och
Kustbevakningen för 222. 72 % av insatserna är för fritidsbåtar. Grundstötningar svarade för 162 fall medan
maskinhaveri var 163 fall.
Sjöräddningssällskapet startade år 1907. Ansöker inte om statliga bidrag. Vid 66 stationer klarar man en
anspänningstid på 15 min. Det finns över 1500 frivilliga.
Medlemsavgiften är 600 sek per år. Medlem får årsbok, tidningen Trossen med 4 nummer per år,
medlemsservice = kostnadsfri assistans och bogsering. Medlemsavgiften gäller för familjens alla fritidsbåtar.
Assistans innebär hjälp vid driftsstopp, bogsering till närmsta hamn samt hjälp med nödiga kontakter.
SSRS har 100-årsjubileum 2007 och kommer att fira jubiléet med start under juni månad.
Mikael Karlsson, SSRS Falsterbokanalens sjöräddningsstation informerade om projektet "Viktoria", en ny
räddningsbåt i Falsterbokanalen. Båten skall ersätta räddningsbåten "Kjell och Co". Beräknad kostnad för
"Viktoria" är på 6 milj sek.
Ordförande tackade representanterna från SSRS med att överräcka diplom och bidrag från SkBf på 5.000 sek
att tillfalla Sjöräddningsstationen i Falsterbokanalen.
Som andra punkt på den öppna delen demonstrerade kassören Leif Zadig det nya medlemsregistret. Tyvärr
kan konstateras att registret inte är fullt färdigutvecklat utan har några färre brister kvar att utveckla och
klubbarna rekommenderas att vänta tills ny version tas i bruk. Det nya registret kommer att kunna erbjuda
mycket omfattande register- och informationshantering. Det nya medlemsregistret kommer att erbjudas
gratis.
Ordförande Kent Danielsson informerade från konferens om Morgondagens Båtliv. Allt tyder på att
tävlingsdelen kommer att få mindre betydelse framöver till förmån för naturupplevelser, allmänt sjöliv och
social gemenskap. Mer information kan införskaffas på
http://webfair2.stofair.se/uploaded/template/asp/Nyhet.asp?version=277181&lang=SE&category=1279
Båtdagens formella del
1. Öppnande
Ordföranden öppnade mötets formella del med att än en gång hälsa hjärtligt välkomna till 2007 års Båtdag.
2. Upprop och fastställande av röstlängd
Företogs upprop varmed röstlängden fastställdes till 12 röster representerande 10 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 2006 samt en andra gång 200702-16. Båtdagen befanns vara i behörig ordning utlyst.
6. Val av justeringsmän
Till att justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Arne Nilsson, Smygehus Båt- & Seglarklubb och

Kjell Holst, Ängelholm-Skäldervikens SS.
7. Föregående Båtdags protokoll
Föredrogs föregående års protokoll. Mötet beslutade att lägga handlingarna efter komplettering av punkt 15
med att Thomas Henriksson, Malmö Segelsällskap blev vald till valberedningen.
8. Verksamhetsberättelse
Mötet beslutade, efter ordförandes presentation, att lägga styrelsens verksamhetsberättelse för 2006 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 2006.
11. Ekonomisk redovisning
Föredrogs redovisning av resultatet för 2006 och budget för 2007. Mötet beslutade att fastställa föreslagen
budget för 2007.
12. Proposition
Kassören föredrog proposition om förslag till medlemsavgift för år 2007 enligt följande:
Tidigare Höjning Föreslagen Enkelansluten klubb Ungdomsavgift 25,50 0,50 26,00 Enskild o Familj 61,00 3,00
64,00 Dubbelansluten klubb Ungdomsavgift 25,50 0,50 26,00 Enskild o Familj 56,00 3,00 59,00 Mötet
beslutade om medlemsavgift för år 2007 enligt ovanstående.
13. Val av förbundsstyrelse
Till ordförande för tiden 2007-2008 valdes Kent Danielsson, Malmö Segelsällskap.
Till styrelseledamöter för tiden 2007-2008 valdes Leif Zadig, Båtklubben Pärlan, Mats Ericsson,
Lommabuktens Seglarklubb och Sven Olsson, Skillinge Båtklubb.
Till ledamöter för år 2007 valdes Ernst Nilsen, Båtklubben Malmöhus, Bo Johansson, Lommabuktens
Seglarklubb och Per-Ove Westergren, Klagshamns Båtklubb.
14. Val av revisorer
Till revisor för tiden 2007-2008 valdes Erhard Unmack.
Till revisorssuppleant för år 2007 valdes Lennart Larsson, Lommabuktens Seglarklubb
15. Val av valberedning
Till valberedning för år 2007 valdes Sven Andersson, Råå Båtklubb, Thomas Henriksson, Malmö Segelsällskap,
Jan Börjesson, Lommabuktens Seglarklubb samt Bertil Järvig, Skåre Båtklubb som suppleant. Beslutades att
utse Sven Andersson som sammankallande.
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 diskuterade förslag om motion om namnbyte från SBU till Svenskt Båtliv. Diskuterades om
stadgeändringar till Båtriksdagen.
18. Avslutning
Ordförande tackade ledamöter för visat intresse och avslutade mötet.
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