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Protokoll:  Skånes Båtdag 
  
Sammanträdesdatum: 2012-03-17 
  
Plats:  FalsterboKursgård, Höllviken 
  
Närvarande:                       19 deltagare 
  

 

     

  
1. Båtdagens öppnande 
  
Ordförande öppnade Båtdagen för verksamhetsåret 2011. 
  

2. Upprop och fastställande av röstlängd 
  
Företogs upprop varvid röstlängden fastställes till 8 röster representerade 5 medlemsklubbar. 
  
3. Val av ordförande för mötet 
  
Till ordförande för mötet valdes Kjell Holst. 

  
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 18 december 2011 samt en andra gång 16 februari 2012. 
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 Henrik de 

Vries, Smygehamns BK. 
  
7. Föregående Båtdags protokoll 
  
Föredrogs föregående årsmötes protokoll. Mötet beslutade att lägga protokollet med godkännande till 
handlingarna.  
8. Verksamhetsberättelse 
  
Föredrogs verksamhetsberättelse för 2011 med räkenskapsrapport. Kommittéansvarig lämnade fördjupad 

information från respektive verksamhetsområde. 
 Gitte Nählinder presenterade utbildningsprogrammet för ungdomar som antagits av SBU. 
 P-O Westergren informerade om Hamn- och miljökommitténs verksamhetsområde. Bl.a. om egenkontroll 

inom miljöområdet. markprover, spolplattor och uppläggningsplatser. Särskilt poängterades säkerheten 
kring båtvaggorna och båtägarens ansvar. Sven Andersson påpekade i detta sammanhang att 
egenkontrollen är en säkerhetsfråga. Vägledning finns att hämta på SBU:s hemsida på en pdf-fil. 

 Kjell Holst informerade om vikten av att klubbarna engagerar sig kring kommunernas arbete med 
översiktsplaneringen. Vidare informerades om frågan kring farled och sjömärken. I dessa sammanhang är 
det viktigt att de centrala organisationerna kontaktas med tanke på att frågan har en säkerhetsaspekt. I 
sådana sammanhang är det inte lämpligt att de lokala klubbarna engageras då dessa i regel känner 

farvattnen väl och inte kan svara upp med ett övergripande perspektiv. 
 Leif Zadig informerade om arbete inom IT Kommittén. Utbildning har skett till vissa klubbar under året. 

Fler utbildningar är utannonserade för kommande verksamhetsår. 

Mötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen med den ekonomiska redovisningen 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 2011. 

  
11. Ekonomisk redovisning                  
  
Kassören föreslog en sänkning av medlemsavgiften och redovisade förslag till budget för 2012. Mötet beslutade, 
efter diskussion, om oförändrad medlemsavgift med kommentar från medlemsklubbarna att SKBF:s kommittéer 
måste erbjuda mer aktiviteter och förbättra informationen till medlemsklubbarna. Med denna kommentar 
beslutade mötet att fastställa budget för 2012. 

  
12. Val av förbundsstyrelse 
  
Till ledamöter för år 2012-2013 omvaldes Gitte Nählinder, Abbekås BK och Tomas Henriksson, Malmö 
Segelsällskap. 
Till ledamot för år 2012 valdes Anders Norlin, Lommabuktens Seglarklubb och Henrik de Vries, Smygehamns 

Båtklubb. 
  
13. Val av revisorer 
  
Till revisor för tiden 2012-2013 omvaldes Ulf Antonsson. 
  
14. Val av valberedning 
  
Till valberedning för år 2012 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. Frågan om sammanslagning mellan SBU och SSF 
  
Ordförande presenterade motioner och propositioner till Båtriksdagen. Propositionen om sammanslagning av SBU 
och SSF skapade en fördjupad diskussion. Efter diskussion beslutade mötet att förbundet med nuvarande 

formuleringar inte kan ställa sig bakom Svenskan Båtunionens förslag om sammanslagning 2013. 
  
17. Avtackning 
  
Ordförande avtackade styrelseledamöterna Åke Tackman och Börje Svensson med blommor för arbetet i 
styrelsen.  
18. Avslutning  
  
Ordförande avslutade Båtdagen och tackade deltagarna för mötet. 
  
Vid protokollet 
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