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Protokoll:  Skånes Båtdag 
  
Sammanträdesdatum: 2014-03-12 
  
Plats:  FalsterboKursgård, Höllviken 
  
Närvarande:                       26 deltagare 
  

 

     

 Båtdagens öppna del 
Jonas Ekbladh analytiker från Transportstyrelsen föreläste om statistik kring fritidsbåtolyckor. 
Sammanfattning av den gedigna statistikläsningen är: 

o antalet olyckor har planat ut 
o dödsolyckorna under 2013 var 36 personer 

o viktiga orsaker är; att hålla ihop, Sjöräddningshelikopter, Polis, Sjöräddningssällskap, kommunala 
Räddningstjänsten 

o flytoverall gör skillnad 
o EPIRB, PLB nödsändare helst med inbyggs GPS 
o Flest dödsfall inom gruppen 60-69 år 8 pers, 70-79 år 3 pers, 80-89 år 4 per. Få dödsfall bland yngre. 1 

av 10 är kvinnor. 
o Havs- och vattenmyndigheterna föreslår obligatoriskt körkort för vattenskoter mer än 15 knop, extra 

kompetens vid mer än 35 knop 
o Finns app i mobil för larm 
o Tid för larm och överlevnad är 30-60 minuter. Flytväst kan vara avgörande 

Kontakt för vidare information, frågor görs till jonas.ekbladh@transportstyrelsen.se 
  
  

1. Båtdagens öppnande 

  
Ordförande hälsa ledamöterna välkomna och öppnade Båtdagen för verksamhetsåret 2013. 
  
2. Upprop och fastställande av röstlängd 
  
Företogs upprop varvid röstlängden fastställes till 12 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 per mail första veckan i januari 2014 samt en andra gång 
per brev i vecka 7 2014. Båtdagen befanns vara i behörig ordning utlyst. 
  
6. Val av justeringsmän 
  
Till att justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Christina Ahlkvist. MSS och Lars-Erik Persson, RHSS. 
  
7. Föredragning av föregående Båtdags protokoll 
  
Föredrogs föregående årsmötes protokoll som lades med godkännande till handlingarna.  
8. Verksamhetsberättelse 
  
Föredrogs verksamhetsberättelse för 2013 med räkenskapsrapport. Berättelsen föredrogs av ordförande. Kassören 
redovisade resultat- och balansrapport. 
Från medlem kommenterades att det är viktigt att förbundet är representerade vid de viktiga officiella mötena och 

att detta inte får begränsas pga ekonomiska skäl.  
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. 
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10. Ansvarsfrihet 
  
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

  
11. Ekonomisk redovisning 
  
Kassören informerade om att SBU flaggat för ökning av medlemsavgiften med 14 SEK from 2015. Mötet beslutade 
om oförändrad medlemsavgift för 2014. Mötet beslutade därefter att fastställa budget för 2014. 
  
12. Val av förbundsstyrelse 
  
Till ledamöter för 2 år 2014-2015 omvaldes Gitte Nählinder, Abbekås BK och Tomas Henriksson, Malmö 
Segelsällskap och Jörn Plato, Falsterbokanalens BK. 
Till ledamöter för år 2014 omvaldes Petra Elg Abbekås Båtklubb och Börje Svensson Falsterbokanalens BK. 
Till ledamot för år 2014 nyvaldes Björn Skarin, Lommabuktens Seglarklubb. 
  

13. Val av revisor 
  
Till revisor för tiden 2014-2015 omvaldes Ulf Antonsson. 
  
14. Val av valberedning 
  
Till valberedning för år 2014 omvaldes som ordinarie Sven Andersson, Råå Båtklubb, Jan Börjesson, 

Lommabuktens Seglarklubb,  Bertil Järvig, Skåre Båtklubb och Aleksandra Erlandsson Abbekås Båtklubb. 
Beslutades att utse Sven Andersson som sammankallande.  
  
15. Val av ombud till SBU Båtriksdagen 
  
Mötet beslutade att utse Jörn Plato och Tomas Henriksson till ledamöter på Båtriksdagen 2014. 
  

16. Behandling av motioner och propositioner 
  
Ordföranden presenterade motioner och propositioner till Båtriksdagen 2014.  
Beslutade att ge delegaterna i uppdrag att verka för en oförändrar avgift. 
 
17. Övriga frågor 
  
P-O Westergren informerade om regler för arbete med lyftkran, se hemsidan. P-O har även utvecklat ett 19 
punktprogram för förebyggande av olyckor, dessa kommer presenteras på hemsidan. P-O informerade vidare om 
föreskrifter kring elinstallationer och om skrotning av båtar som kommer att presenteras under hösten 2014. 
Leif Z informerade kort om SBU Miljökonferens, bl a om båttvätt och giftfärgernas påverkan.  
  
18. Avtackning 

Ordförande avslutade med att avtacka medlemmarna för visat intresse 
  
19. Avslutning 
Ordförande avslutade med att tacka deltagarna för visat intresse 

  
  

  
Vid protokollet 

  
  
  
Sven Olsson 
  
Justeras 

  
  
Christina Ahkvist                                        Lars-Eik Persson 

 


