Förbundsråd 2008
Minnesanteckningar från Förbundsrådsmöte
Tid:

2008-11-15

Plats:

Scandic Hotell, Segevång, Malmö

Närvarande: 21 ledamöter från 9 klubbar

1.
2.

Ordförande hälsade välkommen till årets Förbundsråds möte. Dagordningen för dagens möte
presenterades. Kallelsen till mötet är gjord i enlighet med stadgarna men möjligtvis behöver
klubbarna lite längre anmälningstid för att bli bättre representerade.
Första ärendet var fråga om förslag till namnbyte av SBU. Föredragande var styrelseledamot Erik
Duvner. Förslaget om namnbyte har en upprinnelse i en motion från Västsverige. Unionsrådet har
utvecklat ett förslag för beslut på Riksmötet 2009 avseende verksamhetsutvecklingen samt en
proposition till Unionsmötet angående märkesfrågan.
Erik presenterade vad varumärke innebär och betyder för organisation och medlemmar.
”Varumärket är en källa till samhörighet och mening” och ”ett starkt varumärke står på en stadig
grund”.
Ett syfte med ett tydligare varumärke är att skapa en tydligare vision och verksamhetsidé.
Förslaget till ny verksamhetsidé är; ”Svenkt Båtliv är Sveriges största båtorganisation. Vi värnar
naturen och verkar för säkerhet och trygghet till sjöss”.
Svenskt båtliv består av 900 båtklubbar med 150.000 medlemmar och bygger på ideella krafter.
Förbundets vision är ”Tillsammans skapar vi det goda båtlivet”.
Strategin bygger på vår kärnverksamhet
sjösäkerhet
miljö
information
samverkan
bilda nätverk
Själva märkes symbolen liknar tre båtar utan mast i färgerna blå, gul, blå.

3.

Föredragningen avslutades med diskussion om förslaget till verksamhetsidé och om
märkessymbolens utformning.
Kassör Leif Zadig informerade om förbundets ekonomi och budget.
Föredragningen inriktades på budget 2009 med utblick mot 2009-2011.
Avgift enkel/dubbel anslutning
SBU
SkBF
Totalt
Enskild ungdom t o m 20 år
25/25
6/6
31/31
Enskild fr o m 21 år 51/56
13/13
64/69
Familj
51/56
13/13
64/69
Beslut om generell höjning med 5 sek fr o m 2009. Ev kan det bli fråga om höljning av avgiften
för SkBF 2009. Olycksfallsförsäkring för alla medlemmar ingår.

4.

www.Abbekasaquatics.se så presenterade gästföreläsare Stellan Palm från Abbekås Båtklubb en
ungdomsaktivitet om vattenskidåkning. Under 2008 har aktiviteten lockat 100 ungdomar, ”från 0100 medlemmar”. Vid informationen deltog två ungdomar Johan och Andreas som informerade
om att föreningens aktivitet handlade om vattenskidåkning, strandstädning, sjösäkerhetsövning
och handikappfrågor. Föreningen är numera fristående från Abbekås Båtklubb.

5.

Styrelseledamot Erik Duvner sammanfattade information om försäkringsfrågor
Svenska Sjö
har låga premier och bra villkor
i Skåne har Svenska Sjö 1.615 båtar försäkrade
totalt försäkringspremie är 3.199319 sek
genomsnittlig försäkring per båt är 1.981 sek
total skadekostnad är 1.711853 sek
tillväxt av försäkringar 2006 +125, 2007 +36, 2008+33
båtbeståndet är 763 motorbåtar, 82 motorseglare, 770 segelbåtar
35 sjöskador under 2007
5 stölder

-

4 land- och slipskador
5 ansvarsskador

6.

Ordförande Kent Danielsson informerade om aktuella förbundsfrågor.
Båtkörkortet
Sjöfyllerilagen
Lots utredningen
Sjömärkes och farledsutprickning
Ordförande poängterade att det är viktigt att klubbarna engagerar sig genom bl a dagspress,
klubbmedlemmarna, hemsida, klubbtidningar etc.

7.

Sammankallande i valberedningen Sven Andersson informerade om valberedningens arbete.
Valberedningen önskar förslag från klubbarna om intresserade medlemmar. Förslag kan
lämpligast skickas till Svena.Hbg@comhem.se.

8.

Ordförande informerade om förbundets 40 års jubileum 2009. Förbundet kommer att celibreras i
samband med Båtdagen den 14 mars 2009. Bl a kommer varje medlemsklubb att få bidrag från
förbundet som täcker kostnad för två kuvert. Särskild inbjudan kommer att skickas ut kring
årsskiftet.

Vid anteckningarna – sekreterare Sven Olsson

