Skånes Båtförbund
Protokoll 2014/4
Sammanträde 2014-05-22
Närvarande:

Ej närvarande

Kjell Holst
Tomas Henriksson
Gitte Nählinder
Sven Olsson
Björn Skarin
Börje Svensson
Henrik de Vries
Leif Zadig
Petra Elg
Jörn Plato

1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöterna välkomna till MSS klubbvilla
och restaurang Kajutan, Limhamn

2.

Dagordning
Föreliggande dagordning godkändes efter komplettering av två frågor.

3.

Protokolljustering

Till att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande utsågs Tomas
Henriksson.
Föregående protokoll godkändes efter komplettering under p 4 Konstituering med
ledamöter för Ungdomskommittén är Gitte och Henric. Kommittéansvarig är Gitte.
Beslutades att kommittén för SBS utgår tills vidare.

4.

Ekonomi

Förelåg skriftlig rapportering om den ekonomiska redovisningen. Inget
anmärkningsvärt redovisades varvid det beslutades att läggas till handlingarna.

5.

Kommitté rapporter

Ungdomskommittén: Gitte rapporterade att Båtförarhäftet hade två tryckfel samt att
några punkter borde förtydligas. Beslutades att kompletteras med en manual på en
av häftets sidor. Gitte menar att det bör framgå att häftet är för barn och ungdomar.
Beslutades att häftet skulle kompletteras och att kompletteringen skickas ut per mail
för respektive ledamot att komplettera.
Gitte informerade om planering av Båtskola och instruktörskurs genom SBU.
Styrelsen beslutade att genomföra Båtskola för 1000 sek per medlemsklubb.
Utbildningen genomförs under 2015. Gitte är ansvarig för planeringen.
Hamn- och miljö: P-O Westergren är beredd att ställa upp och informera om
Hamnhandboken. Kommittén för sjösäkerhet tittar över innehållet i handboken.
Juridik: Ordförande informerade om pågående diskussioner i Torekov BK om
utveckling och förvaltning av hamnen. Förbundet har deltagit i klubbmöte och gett
råd. Styrelsen beslutade att kontakt ska tas med SBU juridiska kommitté för
diskussion och råd.
IT: Föreligger plan för utbildning i BAS med steg 2, för de som inte är nybörjare. Leif
svarar på enkät. Beslutades att Leif, Jörn, Björn och Alexandra deltager i
fortsättningskurs.
Leif uppmanade att var och en ansvarar för att hemsidan blir uppdaterad.
Diskuterades om det ska läggas ut en länk till Sjöfartsverket och om Ufs ska läggas
in på hemsidan.
6.
Inkommande och avgående post
Miljöenkät kommenterades vid sittande bord och överlämnades till SBU.
7.

Övriga frågor

Planeringen för båtriksdagen 2015 ansvarar Christer Ericsson, Jörn och Tomas för.
Flytvästar från Båtriksdagen har erhållits från SBU, totalt 13 västar. Styrelsen
beslutade att västarna ska säljas till klubbarna för 150 sek per st.
Beslutades att styrelseledamöterna ska påanmäla deltagande i möten för att erhålla
mat.
Beslutades att Leif ska utbilda ledamöterna om gruppmail i BAS vid kommande
styrelsemöte.
Henric presenterade, på ipad, Saltsjömälarens förbund som gör en årlig kalender
med diverse uppgifter om Förbundet, Båtlivet, Miljö etc. Fråga är om detta är något
för vårt förbund? Vad är kostnaden? Henric återkommer.
8.

Nästa sammanträde

Nästa styrelsemöte 28 augusti 2014 kl 18.30 hemma hos ordförande i Ängelholm.
Vid protokollet

Justeras

Sven Olsson

Kjell Holst

Tomas Henriksson

