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Protokoll:  Fört vid Skånes båtdags årsmöte 
  
Sammanträdesdatum: 2008-03-15 
  
Plats:   Hotell Scandic Segevång 
  
Närvarande:  24 deltagare från 9 medlemsklubbar 
  
Båtdagens öppna del 
  
Ordförande öppnade Båtdagen med att hälsa representanterna från medlemsklubbarna välkomna. Vid 

uppropet konstaterades att det saknades tio anmälda delegater som inte avanmält sig.    
  
Ordförande presenterade en nyproducerad DVD film från SBU. Filmen vissades för deltagarna och det var 

samstämmiga röster som tycker att filmen presenterar klubbarnas,  förbundens och Svenska 
Båtunionens verksamhet på ett bra sätt. Filmen är distribuerad till medlemsklubbarna för att kunna 
användas i olika sammanhang.   
  
Ordförande informerade om aktuella statliga utredningar som berör båtlivet (se bilaga).  
  
Ordförande presenterade SBU skriften Egenkontroll av Hamnar för fritidsbåtar. I princip bygger skriften 
på tre ben, Räddningsverkets, Arbetsmiljöverkets och Naturvårdsverkets 
författningar och anvisningar. 
  
Erik Duvner informerade om försäkringsfrågor och rapporterade från Försäkringskommitténs  (BFK) möte 

om båtförsäkringen bl a  
-          vissa försäkringspremier kommer att reduceras 
-          i segmentet 200´- 300´ är Svenska Sjö mycket konkurrenskraftiga 
-          premierna justeras utifrån kostnad för skador, bl a har träbåtar högre kostnader 
-          avskrivningsvärdet anpassas till markanden, men det är dock bättre än konkurrenter 
-          markandsföring, sponsorbidrag till förbunden som får 75.000 sek till de bästa klubbarna som 

medlemsvärvar. 
  
Bo Johansson informerade från SBU miljökonferens i Stockholm. Bl a togs frågor upp om 
-          Egenkontroll programmet 
-          Sjöfartsverkets syn på olika frågor som båttvättar, motorer, buller, akrylatbensin, toatömning etc 
-          Information av representant från Swedboat om bl a miljöanpassade motorbåt respektive segelbåt. 
  
Sven Andersson informerade om besiktningsverksamheten 
-          Det finns 14 besiktningsmän i Skåne 
-          Verksamheten har negativ utveckling. Planerad utbildning tvingades att ställas in p g a för få 

deltagare 
-          Sven vädjade till klubbarna att ta upp frågan på klubbmötena. 
   
  
  
1. Öppnande  
  
Ordföranden öppnade mötets formella del med att än en gång hälsa hjärtligt välkomna till 2008 års 

Båtdag.  
  
2. Upprop och fastställande av röstlängd 
  
Företogs upprop varmed röstlängden fastställdes till 13 röster representerande 9 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 2007 samt en andra gång 
2008-02-06. Båtdagen befanns vara i behörig ordning utlyst. 
  
6. Val av justeringsmän 
  
Till att justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Sven Andersson, Råå Båtklubb och Mats 
Eriksson, Båstad Båt- och Segelsällskap. 
  
7. Föregående Båtdags protokoll 
  
Föredrogs föregående års protokoll. Mötet beslutade att lägga protokollet till handlingarna.  
  
8. Verksamhetsberättelse 
  
Mötet beslutade, efter ordförandes presentation, att lägga styrelsens verksamhetsberättelse för 2007 
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 2007. 
  
    
11. Ekonomisk redovisning                  
  
Föredrogs redovisning av resultatet för 2007 med bokslutskommentarer samt budget för 2008. Mötet 
beslutade att fastställa oförändrad medlemsavgift för 2008 samt budget för 2008. 
  
13. Val av förbundsstyrelse 
  
Till styrelseledamöter för tiden 2008-2009 valdes Christer Eriksson, Domstens Båtklubb, Thomas 

Henriksson, Malmö Segelsällskap, Erik Duvner, Abbekås Båtklubb. 
Till styrelseledamöter för 2008 valdes Ernst Nilsen, Båtklubben Malmöhus, Åke Tackman, Lommabuktens 
Seglarklubb och P-O Westergren, Klagshamns Båtklubb. 
  
14. Val av revisorer 
  
Till revisor för tiden 2008-2009 valdes Ulf Antonsson. 
Val till revisorssuppleant för ett år beslutades att vara vakant t v. 
  
15. Val av valberedning 
  
Till valberedning för år 2008 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. 
  
12. Proposition 
  
Förelåg proposition om förseningsavgift vid för sen redovisning av statistik uppgifter som ligger till grund 
för avgiftsdebitering och för röstetal till Båtriksdagen. Förseningsavgift föreslås med 500 sek om uppgift 
lämnas efter 20 januari och med 1.000 sek om uppgift lämnas efter 15 februari.  Efter diskussion 
beslutade mötet, att styrelsen får i uppdrag att utreda vad som krävs för att på lagligt sätt vidtaga 
åtgärder mot de klubbar som inte sköter sina åliggande. 
  
17. Övriga frågor 
  
Efter förslag från mötesdeltagare föreslog mötet, att medlem som anmält sig till evenemang och som ej 
deltager utan avanmälan eller giltigt skäl skall svara för de merkostnader som den enskilde medlemmen 
förorsakat.    
  
Ordförande informerade om proposition till Båtriksdagen om namnbyte till Svenskt Båtliv. Årsmötet 
beslutade att SkBF skall ställa sig bakom propositionen.  
  



Ordförande informerade om proposition till Båtriksdagen om att baka in individuell medlemsförsäkring i 
avgiften till förbundet. Förslaget innebär en avgiftsökning med 3,50 sek. Årsmötet beslutade att SkBF 
skall ställa sig bakom propositionen.    
  
Besiktningsansvarige Sven Andersson informerade att det f n finns 14 besiktningsmän i Skåne och att 
detta täcker upp det behov som finns. 
  
Informerades att SBU:s informations DVD kan köpas efter kontakt med kansliet på SBU. 
  
18. Avtackning 
  
Ordförande framförde ett stort tack till styrelseledamöterna Bo Johansson och Börje Svensson för flera 
års förtjänstfullt arbete. Båda avtackades med en korkskruv av restaurang modell. 
  
19. Avslutning  
  
Ordförande avslutade Båtdagen och tackade deltagarna för ett bra möte. 
  
Vid protokollet 
  
  
  
Sven Olsson 
  
Justeras 
  
  
Sven Andersson  Mats Eriksson  

      

 


