
 
Förbundsråd 2012 

 

  Minnesanteckningar från Förbundsrådsmöte 
  
Tid:  2012-10-13 
  
Plats:   Falsterbo Kursgård, Höllviken 
  
Närvarande: 30 ledamöter från 10 klubbar 

1. Ordförande hälsade välkommen till årets Förbundsrådsmöte. Dagordningen för dagens möte presenterades. 
Kallelsen till mötet är gjord i enlighet med stadgarna. 

2. P-O Westergren informerade om aktuella frågor om hamn- och miljö. Informationen behandlade områden som 
Elsäkerhet, Avfallshantering, Sugtömning, Båttvättar Halonsläckare och Miljöinspektion. 
Närmare information hänvisas till SkBf hemsida. P-O uppmanade ledamöterna att snarast genomföra 
egenkontroll i enlighet med SBU:s checklista som hittas på www.batunionen.com  

3. Ordförande Kjell Holst informerade om utredningsmaterialet "Hav i balans samt levande kust och skärgård". Ett 
sammanfattande citat från utredningen "det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet 2020 med idag beslutade 
eller planerade styrmedel". Kjell visade statistiska siffror från åren 1970-2010. Bl.a. 

-       totalt släpptes det ut 700 000 ton kväve i Östersjön år 2009 
-        totalt släpptes det ut 30 000 ton fosfor i Östersjön år 2007 
-        fritidsbåtarnas utsläpp i Östersjön var 2009 4 ton fosfor och 32 tom kväve 

-       År 2015 sänks gränsen för godkända svavelhalter i bränsle från i fjol 101 till 0,1 inom SECA-området  

        (Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen) 

-       HELCOM avser sänka kväveoxider med 80% 

 
From 1 januari 2015 blir det förbud att tömma avlopp från fritidsbåtar. SBU har ansökt om att avvakta beslut för 
att undersöka om installation av förbränningstoaletter i fritidsbåtar samt att installera landbaserade toaletter. 
Medlemmarna rekommenderades att läsa mer på Havs och vattenmyndighetens hemsida www.havovatten.se  
  

4. Ordförande föredrog material kring frågan om förslaget kring sammanslagning mellan SBU och SSF. 
Sammanfattning av det centrala informationsmaterialet i punktform: 
        Styrgruppens utgångspunkt 
        Fördelar och ev risker vid ett samgående 
        Vad har beslutats vid respektive årsmöte 
        Verksamhet 
        Inflytande och demokrati 
        Medlemskap i RF, hot och möjligheter 

 
Ordförande lämnade sina reflektioner på förslaget. Efter denna följde en allmän diskussion för och emot motion 
om att frågan skall behandlas vid ett extra Båtriksdagsmöte. Ordförande informerade att styrelsen kommer 
sannolikt att behandla frågan genom en extra frågeenkät för att få vägledning. 

5. Kassör Leif Zadig informerade om BAS-M och BAS-K och vilka filer som man kan ta ut för vidare behandling. 
Varje klubb bör göra korrigeringar på det medlemsregister som SBU tar fram i januari månad. 

6. Ungdomsansvarige Gitte Nählinder informerade om SBU:s Båtskola. 
Materialet är i två delar, Jolleseglare1, häfte på 24 sidor och Jolleseglare 2, häfte på 28 sidor. Häftena kan 
beställas genom  
e-post adress info@batunionen.com alternativt på telefon 08-545 859 60. Häftet betingar ett pris på 25 SEK. 
Förbundet arbetar nu med kurshäfte Motorskola som är klart 2013. Likaså arbetar man med Plan mot 
trakasserier som kommer att presenteras av SBU i november 2012. Förbundet planerar vidare för en kurs kring 
Ungdomsledarutbildning som planeras genomföras under 2013. För ytterligare frågor kan klubbarna kontakta 
gitte@skanebat.se. 

7. Ordförande redovisade kortfattat behovet av planläggning av hamnar, uppläggningsplatser i de kommunala 
översiktsplanerna och i detaljplanerna. Han uppmanade klubbarna att noga följa planläggning i sina kommuner 
eftersom klubbarna ofta är sakägare och har rätt att yttra sig och påverka planerna.  

8. Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
  

Vid anteckningarna 

  
Sven Olsson 
sekreterare 
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