
 
 

 
 

 

 

 

Skånes Båtförbund  

 

Protokoll 2014/7 

Sammanträde 2014-10-23 
 
Närvarande: Kjell Holst 
  Petra Elg  

Tomas Henriksson 
   Sven Olsson  

Jörn Plato 
  Börje Svensson    
  Björn Skarin 
   
  Ej närvarande  Gitte Nählinder 

Henrik de Vries 
Leif Zadig 

1. Mötets öppnande  

Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöterna välkomna till Lommabuktens 
Seglarklubb med Björn som värd. Ordförande passade på att inledningsvis tacka Björn  
för arrangemanget med mat och dryck. 

2. Dagordning 

Föreliggande dagordning godkändes efter komplettering med en fråga om Lagunen. 

3.  Protokolljustering  

Till att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande utsågs Petra Elg.   

Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna.  

4. Ekonomi  

I kassörens frånvaro förelåg skriftlig bugetrapport som pekar på ett gott resultat. Det 
föreligger inga planerade utgifter som som påverka resultatet nämnvärt.  



 

5.  Kommitté rapporter 

Hamn- och miljö: Ordförande informerade från Båtmiljörådet i september bl a om 
spolplattor och ev behov av förändringar, prolematik kring båtreturer. Fråga om 
tömningsstationer för toaletter aktualiseras med ekonomiskt stöd från Friluftsfrämjandet. 
SBU kommer på hemsidan informera om var toastationerna finns.  

Vattenskoterfrågan utreds av Havs- och vattenmyndigheten och då framförallt frågan om 
körkort eller ej för vattenskoter.  

Beslutades att föreskrifter från Arbetsmiljöverket, som delvis gäller för båtlivsklubbar,   
skall publiceras på förbundets hemsida genom länk eller genom annan hänvisning.  

 

Juridiska kommittén: Enskild medlem har kontaktat kommittén angående frågeställning 
om bl a båttältskostnader vid uppställningsplatsen i Lagunen. Frågan har skickats till 
SBU juridiska kommittén för rådfrågning.  

Aktuell fråga om öppettiderna i Falsterbokanalen som har begränsad öppethållande till kl 
06.00 och kl 18.00. Ordförande har skrivet till Sjöfartverket och fått besked om reglerna 
kring öppethållandet. Öppning av kanalen sköts från Trollhättekanal. Anordning med 
telefon finns i kanalen för direkt kontakt med Trollhättekanal. Beslutades att initiera ett 
remissförfarande till Trafikverket med förslag på ändrade öppethållande i kanalen till ex 
kl 09.00 och kl 15.00.  

Styrelsen beslutade om begära att få vara remissinstans för alla ärenden rörande sjöfart, 
sjösäkerhetsanordningar, miljöfrågor m m i som berör Skåne län.  

 

6. Båtmässan 2015 
Från SBU har inkommit erbjudande till förbunden om att deltaga i SBUs monter för att 
presentera sin verksamhet. Frågan ska diskuteras vidare.  
 

7.  Planering för Förbundsrådsdagen  

Förbundsrådsdagen genomförs den 15 november 2014 på Hotel Scandic, Segevång. 
Programmet fastställes att innehålla, föredrag av Sven Rosborn om Öresunds  
sjöfartshitoria, information från Unionsrådet, Frihavnsförodringen, information om BAS 
samt information från SBU. Flytvästar kommer att utlottas bland närvarande.  
 

 

8. Övriga frågor  

Beslutades att utse Leif att representera SkBF på Unionsrådet 141123. 

Diskuterades planeringen av Båtriksdagen 2015. Konferensen planeras till Marina Plaza 
i Helsingborg. Programkommittén fortsätter med planeringen.  



 

9. Nästa sammanträde 

Nästa styrelsemöte är 141128 på MSS klubbstuda kl 18.30.  

 

Stryrelsemötet i december är förlagt till restaurang Årstiderna by The Sea, Malmö.  

Beslutades att till detta möte inbjuda styrelseledamöternas respektive, ledamöterna i 
valberedning och revisorerna med respektive till gemensamt samkväm efter mötet.  

 

Vid protokollet  Justeras    
 
 
 
Sven Olsson  Kjell Holst  Petra Elg  
 


