Båtdagen 2009
Protokoll:

Fört vid Skånes båtdags årsmöte

Sammanträdesdatum:

2009-03-14

Plats:

Casino Cosmopol, Malmö

Närvarande:

32 deltagare

1. Öppnande
Ordförande öppnade Båtdagen med att hälsa representanterna från medlemsklubbarna välkomna och
presenterade programmet för jubileumskvällen.
Ordförande sammanfattade det gångna verksamhetsåret med att peka på de stora stundtals svåra båtlivsfrågorna.
Många av frågorna kommer att beröra oss under kommande år och som exempel kan nämnas
farledsutprickningen, toafrågan och båtkörkortsfrågan. Ordförande menade att det är angeläget att klubbarna
skapar opinion och att informera medlemmarna bl a genom klubbtidningar.
2. Upprop och fastställande av röstlängd
Företogs upprop varmed röstlängden fastställdes till nio röster representerande 4 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 19 december 2008 samt en andra gång 6 februari 2009.
Båtdagen befanns vara i behörig ordning utlyst.
6. Val av justeringsmän
Till att justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Birgitta Borglin, Abbekås Båtklubb och Kjell Holst,
Ängelholm-Skäldervikens SS.
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, resultaträkning och
bokslutkommentar för 2008 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 2008.
11. Ekonomisk redovisning
Kassören redovisade förslag till budget för 2009. Bl a kommer avgiften till SBU att öka med 5:-/medlem vilket
inkluderar avgift för olycksfallsförsäkring. Mötet beslutade att fastställa oförändrad medlemsavgift samt budget för
2009.
12. Val av förbundsstyrelse
Till ordförande för år 2009-2010, valdes Erik Duvner, Abbekås Båtklubb.

Till ledamöter för år 2009-2010 valdes Leif Zadig, Båtklubben Pärlan, Sven Olsson, Skillinge Båtklubb, P-O
Westergren, Klagshamns Båtklubb.
Till ledamöter för år 2010, valdes Ernst Nilsen, Båtklubben Malmöhus, Åke Tackman, Lommabuktens Seglarklubb,
Jörn Plato, Falsterbokanalens Båtklubb och Kjell Holst, Ängelholm-Skäldervikens SS.
13. Val av revisorer
Till revisor för tiden 2009-2010 valdes Erhard Unmack.
Revisorssuppleant för ett år beslutades att vara vakant t v.
14. Val av valberedning
Till valberedning för år 2009 valdes Sven Andersson, Råå Båtklubb, Jan Börjesson, Lommabuktens Seglarklubb,
Bertil Järvig, Skåre Båtklubb. Till suppleant för ett år valdes Kent Danielsson, Malmö Segelsällskap. Beslutades att
utse Sven Andersson som sammankallande.
15. Val av ombud till Båtriksdagen, Svenska Båtunionen
Mötet beslutade att bevilja styrelsen att besluta att inom sig utse delegater till Båtriksdagen.
16. Övriga frågor
Från medlem påtalades att det är viktigt att redovisa alla medlemmar i klubben. Det medför ingen extra kostnad
att redovisa familjemedlemmarnas namn. Idag är det lätt att underhålla sitt register i förbundets medlemsregister
BAS-M.
17. 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.
18. Avslutning
Ordförande avslutade Båtdagen och tackade deltagarna för ett bra möte och förklarade den 40 åriga Båtdagen
som avslutad. Ordförande avslutade med att överräcka ordförande klubban till Erik Duvner.
Under jubileumsmiddagen kommer ordförande och några ledamöter att uppmärksammas.
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