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Båtdagens öppna del
Ordförande öppnade Båtdagen med att hälsa representanterna från medlemsklubbarna välkomna och
presenterade programmet för Båtdagens såväl öppna som officiella del.
Därefter presenterade sig alla ledamöter.
Frågor inför Båtriksdagen
 Proposition om förslag till samgående mellan SBU och SSF
 Proposition om vidareutveckling av BAS
 Målarbete, verksamhetsplan och namnfråga
Proposition om sammanslagning SBU och SSF
 Grundar sig på en motion från förbundet till SSF 2010
 I enkät 2010 var 93% av SBU:s medlemmar och 73% av medlemmarna inom SSF positiva till en
sammanslagning
 Fd. ordförande Kent Danielsson gjorde en historisk tillbakablick
Frågan diskuterades i fyra grupper. Sammanfattning av gruppredovisningarna:
 Viktigt med lika maktfördelning mellan förbunden
 Viktigt med tydliga stadgar som tydliggör organisationen och funktionernas ansvar
 Det måste göras konsekvensbeskrivning med ekonomiska kalkyler
 Viktigt att klargöra de ekonomiska villkoren och avgiftsgrunderna
 Det bör krävas kraftiga rationaliseringar
 Kommunikationsprocessen är viktig så att frågan kommer ut till medlemsorganisationerna
Mötet beslutade att de sammanfattade synpunkterna skall framföras vid Båtriksdagen genom ledamöterna Tomas
Henriksson och Kjell Holst
Föreläsning om jordenruntseglats
Christer Eriksson från Karlskrona föreläste till bildspel från en jordenruntseglats från 1976-1980
Båtdagens formella del
1. Båtdagens öppnande
Ordförande öppnade Båtdagen för verksamhetsåret 2010.
2. Upprop och fastställande av röstlängd
Företogs upprop varvid röstlängden fastställes till 19 röster representerade 13 medlemsklubbar.
3. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Erik Duvner.
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 20 december 2010 samt en andra gång 17 februari 2011.
Båtdagen befanns vara i behörig ordning utlyst.
6. Val av justeringsmän

Till att justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Kent Danielsson, Limhamns Yacht Club och Sven
Andersson, Råå Båtklubb.
7. Föregående Båtdags protokoll
Föredrogs föregående årsmötes protokoll. Mötet beslutade att lägga protokollet med godkännande till
handlingarna.
8. Verksamhetsberättelse
Föredrogs verksamhetsberättelse för 2010 med räkenskapsrapport vilka beslutades läggas 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 2010.
11. Ekonomisk redovisning
Kassören redovisade förslag till budget för 2011.
Mötet beslutade om oförändrad medlemsavgift samt att fastställa budget för 2011.
Årsmötet beslutade att köpa in en Mini-Ann (hjärt- och lungräddnings halvdocka) till respektive medlemsbåtklubb.
Krav att medlemsklubb genomgår av förbundet anvisad/tillhandahållen utbildning i HLR för att få en Mini-Ann.
12. Val av förbundsstyrelse
Till ordförande för år 2011-2012 nyvaldes Kjell Holst.
Till ledamöter för år 2011-2012 omvaldes Leif Zadig, Sven Olsson och P-O Westergren.
Till ledamöter för år 2011 omvaldes Jörn Plato, Åke Tackman och Börje Svensson.
En ledamotsplats är vakant för år 2011.
13. Val av revisorer
Till revisor för tiden 2011-2012 omvaldes Erhard Unmack.
14. Val av valberedning
Till valberedning för år 2011 omvaldes Sven Andersson, Råå Båtklubb, Jan Börjesson, Lommabuktens Seglarklubb,
Bertil Järvig, Skåre Båtklubb och Kent Danielsson, Limhamns Yacht Club. 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
En av medlemmarna tog upp frågan om medlemsavgiften för 2012. Styrelsen informerade att avgiften planeras
vara oförändrad för 2012.
17. Utdelning av förtjänsttecken
Ordförande utdelade SBU:s förtjänsttecken i guld till styrelseledamot P-O Westergren för tio års styrelsearbete.
18. Avtackning
Erik Duvner avtackades med blommor för arbete i styrelsen och särskilt för ordförandeskapet under 2009-2010.
19. Avslutning
Ordförande avslutade Båtdagen och tackade deltagarna för mötet och för uppvaktning samt för de år som han
varit ledamot i styrelsen varav två som ordförande.
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