
 
 

 
Protokoll  Skånes Båtdag 

Sammanträde 2015-03-07 

Plats  Hotel Segevång, Malmö 

Närvarande  35 deltagare  
 

  

 

§ 1. Båtdagens öppnande 

 

Ordförande hälsa ledamöterna välkomna och öppnade Båtdagen för verksamhetsåret 2014. 

 

§ 2. Upprop och fastställande av röstlängd 

 

Företogs upprop och röstlängden fastställdes till 9 röster representerande 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 e-mail i v 51 samt en andra per e-

mail till klubb, ordförande och sekreterare den 10 februari 2015. Båtdagen befanns vara i 

behörig ordning utlyst. 

 

§ 6. Val av justeringsmän 

 

Till att justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Per-Olov Carlsson, BS Lagunen 

och Anna Birgersson, BK Pärlan. 

 

§ 7. Föregående Båtdags protokoll 

 

Föredrogs föregående årsmötes protokoll som lades med godkännande till handlingarna. 

 

 

§ 8. Verksamhetsberättelse 



 

Förelåg verksamhetsberättelse för 2014 med räkenskapsrapport. Berättelsen föredrogs av 

ordförande. Kassören redovisade resultat- och balansräkningen. 

 

Mötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen med den ekonomiska redovisningnen 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 2014. 

 

§ 11. Ekonomisk redovisning                  

 

Förelåg budget för 2015 samt förslag om oförändrad medlemsavgift. SBU har beslutat om att 

fastställa medlemsavgiften för 2015 med 14 sek höjning.  Efter genomgripande diskussion 

förelåg tre förslag till beslut. Dels styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift 2015 och 

dels förslag om höjning med 14 sek samt ett tredje förslag om höjning med 7 sek. Mötet 

beslutade om ajournering för överläggning. 

Efter överläggning föreslog styrelsen att mötet skulle riva upp § 2 om fastställande av 

röstlängd. Mötet beslutade att riva upp § 2 för förnyat upprop. 

Företogs upprop och röstlängden fastställdes till 21 röster representerande 9 medlemsklubbar. 

Därefter ställde ordförande förslagen om medlemshöjning med 14 sek mot medlemshöjning 

med 7 sek mot varandra. Efter acklamation konstaterades att medlemshöjning om 7 sek vann 

gehör. Ordförande ställde därefter styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift om 

förslaget om höjning med 7 sek. Efter acklamation beslutades att fastställa höjning av 

medlemsavgiften för 2015 med 7 sek. 

Mötet beslutade därefter att fastställa budget för 2015.  

 

§ 12. Val av förbundsstyrelse 

 

Till ordförande för två år 2015-2016 omvaldes Kjell Holst. 

Till ledamöter för två år 2015-2016 omvaldes Leif Zadig, Henric de Vries och Petra Elg.  

Till ledamot för år 2015 omvaldes Björn Skarin och Börje Svensson.  

 

§ 13. Val av revisorer 

 

Till revisor för tiden 2015-2015 omvaldes Erhard Unmack. 

 

§ 14. Val av valberedning 

 

Till valberedning för år 2015 omvaldes Sven Andersson, Råå Båtklubb, Jan Börjesson, 

Lommabuktens Seglarklubb, Bertil Järvig, Skåre Båtklubb och Alexandra Erlandsson, 

Abbekås Båtklubb. Beslutades att utse Sven Andersson som sammankallande.  

 

 

§ 15. Val av ombud till Båtriksdagen, Svenska Båtunionen 



 

Mötet beslutade att utse Tomas Henriksson och Petra Elg till ledamöter på Båtriksdagen 2015. 

 

§ 16. Behandling av propositioner och motioner till Båtriskdagen 

 

Ordförande presenterade två propositioner angående ändringar i stadgan. 

§ 1 Ändamål och syfte föreslås: Förbundet är en ideell och allmännyttig förening, och des 

ändamål och syfte är att verka för medlemsföreningarna inom förbundet genom ….. 

§ 6 Uppgifter från medlemsföreningarna föreslås: Medlemsförening skall under januari 

månad, dock senast 31 januari båtförbundet tillhanda årligen bekräfta, korrigera eller insända 

uppgifter beträffande föreningsstyrelsens sammansättning, föreningens medlemsantal och 

båtantal läget per den 31 december.  

Mötet beslutade att fastställa föreslagna förändringar i § 1 och § 6.   

 

§ 17.  Övriga frågor 

 

Ordförande föredrog motioner till Båtriksdagen 2015.  

Motion från Roslagens Båtförbund gällande direktiven för lokalisering av Båtriksdagen. 

Motion från Gästriklands Båtförbund gällande löpande information från 

kommittéverksamheten.                                                                                                          

Motion från Hälsinglands Båtförbund gällande inrättande av årlig utnämning "Miljöhjälte". 

Motion från Blekinge Båtförbund gällande gästplatser i klubbhamnar.                                              

Motion från Södra Roslagens Båtförbund gällande utveckling av tidningen Båtliv.          

Motion från Södra Roslagens Båtförbund gällande SBUs inriktning i offentliga kontakter. 

Motion från Södra Roslagens Båtförbund gällande utveckling av miljöcertifiering av 

båtklubbar.                                                                                                                           

Motion från Södra Roslagens Båtförbund gällande slopande av rabatt för dubbelanslutna 

(SBU-SSF) klubbar.                                                                                                           

Motion från Södra Roslagens Båtförbund gällande utökad personbeskrivning i valnämndens 

presentation av nominerade.  

§ 18. Avslutning  

 

Ordförande avslutade Båtdagen och tackade deltagarna för visat intresse.  

 

Vid protokollet 

 

 

 

Sven Olsson 

 

Justeras 

 

 

 

Per-Olov Carlsson   Anna Birgersson  

 


