Skånes Båtförbund
Protokoll 2014/5
Sammanträde 2014-08-28
Närvarande:

Kjell Holst
Tomas Henriksson
Petra Elg
Sven Olsson
Björn Skarin
Henrik de Vries
Leif Zadig

Ej närvarande

Gitte Nählinder
Jörn Plato
Börje Svensson

1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöterna välkomna till hemmet i Ängelholm.

2.

Dagordning
Föreliggande dagordning godkändes efter komplettering av fem övriga frågor.

3.

Protokolljustering

Till att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande utsågs Björn Skarin.
Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna.

4.

Ekonomi

Förelåg skriftlig rapportering om den ekonomiska analysen som visar på ett gott resultat.
Inga anmärkningsvärda transaktioner har skett under sommaren varvid det beslutades
att läggas till handlingarna.
5.

Kommitté rapporter

Hemsidan: Båtunionen planerar med att utveckla ny plattform vilket ger förutsättningar
för bättre informationsutbyte mellan förbunden.
Styrelsen anser att hemsidan måste uppdateras varför varje ledamot har ansvar för att
medverka till att den blir uppdaterad inom det snaraste. Uppdatering kan rapporteras till
Leif eller till Anna Birgersson.
Hamn- och miljö: Regeringen har gett Havs- och Vattenmyndigheten uppdrag att utreda
förslag om eventuellt körkort för vattenskotrar. Förslag ska lämnas till regeringskansliet
den 15 oktober i år.

Juridik: Ordförande informerade från möte med Torekovs Båtklubb. Vid klubbens
årsmöte agerade Kjell som ordförande.
Klagshamns Hamnförening har aviserat att lämna förbundet eftersom de flesta
medlemmarna tillika är medlemmar i Klagshamns Båtklubb. Styrelsens uppfattning är att
utträde ska ske i enlighet med stadgarna vilket innebär vid årskiftet 2014/2015.
IT: Leif har från SBU erhållit en enkät från EBA (European Boating Association,
England). Enkäten är på engelska varför Leif har lämnat synpunkter om detta till
förbundet. Enkäten har skickats ut till medlemsklubbarna. Enkäten är frivillig.
Styrelsen beslutade att klubbarna själv ansvarar för att besvara eller inte.
6.
Inkommande och avgående post
Miljöenkät kommenterades vid sittande bord och överlämnades till SBU.
7.

Övriga frågor

Diskuterades om planeringen för båtriksdagen 2015 som Christer Ericsson, Jörn och
Tomas ansvarar för. Konferenshotell i Helsingorg är bokat. Programpunkt kan bli att tura
mellan Helsingborg och Helsingör med kopppling till museum besök.
Beslutades att Förbundsdagen genomförs på Scandic, Segegvång den 15 november
2014.
Beslutades att förlägga julbord den 5 december 2014 kl 18.00. Tomas ansvarar för
bokning av plats. Revisorerna, valberedningen med respektive samt styrelsens
respektive ska inbjudas.
8.

Nästa sammanträde

Nästa styrelsemöte beslutades att genomföras 25 september 2014 kl 18.30 på Skillinge
Båtklubb. Sekreteraren ansvarar för mötets planering och genomförande.
Vid protokollet

Justeras

Sven Olsson

Kjell Holst

Björn Skarin

