
 
 

 
 

 

 

 

Skånes Båtförbund  

 

Protokoll 2014/8 

Sammanträde 2014-11-27 
 
Närvarande: Kjell Holst 
  Petra Elg  

Tomas Henriksson 
   Sven Olsson  
  Gitte Nählinder 

Leif Zadig 
 
  Ej närvarande  Björn Skarin 

Jörn Plato 
  Börje Svensson    

Henrik de Vries 

1. Mötets öppnande  

Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöterna välkomna till Sydsvenskan huset 
(Tomas arbetsplats) Malmö. Ordförande passade på att tacka Tomas för arrangemanget 
med maten.  

2. Dagordning 

Föreliggande dagordning godkändes.  

3.  Protokolljustering  

Till att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande utsågs Gitte.   

Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna.  

4. Ekonomi  

Kassören presentera muntligt och skriftIigt förbundets ekonomiska ställning. Soliditet 
som likviditet är mycket god. Diskuteras om hur vi bäst optimerar ekonomin kopplat till 
medlemsnyttan. Styrelsen beslutade att föreslå Båtdagen oförändrad avgift 2015.   



 

5.  Kommitté rapporter 

Hamn- och miljö: Petra har kontakt med miljökommittén och arbetet med 
miljöhandboken. Beslutades att protokoll från kommittérna på SBU skall läggas upp på 
vår hemsida som länk eller pdf. Kontakt tas med Anna Birgersson.   

IT-kommittén: BAS utbildning har genomförts för 8 medlemmar i Lomma. Leif har varit 
på central BAS utbilning på SBU. Diskuterades utbildningarnas uppläggning.   

 

Juridiska kommittén: Börje har i uppdrag att skriva til Sjöfartsverket med begäran om att 
vara remissinstans, se föregående protokoll.   

 

6. Båtmässan 2015 
Från SBU har inkommit erbjudande till förbunden om att delta i SBUs monter för att 
presentera sin verksamhet. Styrelsen anser att upplägget är intressant men att vårt 
förbund är sannolikt inte optimal målgrupp. Viktigt att SBU-montern aktualiserar alla 
förbundens kontaktpersoner med namn och mailadress. Styrelsen beslutade att inte 
aktivt delta på mässorna men ska ”lära och se ” från Västra Götlands monter.    
 

7.  Håll Sverige Rent, Vattenförvaltning S Ö och Ren botten utan gift  

Ordförande informerade om förbundets representation och tal vid Håll Sverige Rent:s 
årliga konferens. Förbundet informerade om avfalls- och toalettfrågor. 
Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring Förslag till 
förvaltningsplan, m.m. för Sveriges 5 vattendistrikt. Samrådsmöte kommer att hållas den 
10 februari 2015 i Hässleholm för Södra Östersjöns vattendistrikt. 
Nytt projekt ”Ren botten utan gift” har startats med Helena Nilsson som projektledare. 
Projektet är ett samarbete mellan Svenska Båtunionen, Naturskyddsföreningen, 
Sportfiskarna och Skärgårdsstiftelsen. 
 

8. Framtida organisation   

Ordförande informerade om tankar kring framtida organisation inom förbundet med 
anledning av att vi måste bevaka så många olika områden. Styrelsen beslutade att 
genomföra ett styrelseseminarium den 13-14 mars 2015 med uppgift att titta på en 
framtida organisation.  

 

9. Båtriksdagen 2015  

Christer Ericsson var inbjuden för att informerade om planeringen inför Båtriksdagen.  

Båtriksdagen är förlagd till den 28-29 mars 2015 i Helsingborg. 

1. Sponsring  Svenska Sjö, Swedbank, ev fler 



2. Information – reklam 

3. Pressrealease   Förslag att kontakta Alexandra Erlandsson 

4. Underhållare och föreläsare 

5. Bussresa   Besök på museum och guidad rundtur 

6. Program för medföljande  

7. Se körplan 

Fredag, frivilligt deltagande. Föreläsning av Kristina Johansson 

Lördag 

09.30 Invigning på Rådhuset, Kjell hälsar välkommen  

10.00     Bussresa till Sofiero 

11.30    Lunch på Sofiero 

12.30    Buss till hotellet 

13.00    Öppnadet av Båtriksdagen 

13.30    Program för medföljande 

18.00   Ajournering  

19.30    Middag med underhållning 

Söndag 

09.00   Förhandlingar 

09.00    Program för medföljande  

13.00    Lunch gemensamt för alla, avslutning 

 

10.  Övrigt 

Tidsplanering för arbetet med verksamhetsberättelsen 2014: 

141219 Kallelse I med valberedningsunderlag, protokoll Båtdag och Förbundsråd 

150111 Senaste dagen att lämna underlag till sekreteren  

150129 Styrelsen reviderar berättelsen och undertecknar 

150203 Kallelse II med verksamhetsberättelsen skickas ut till medlemsklubbarna  

150307 Båtdagen på Scandic Hotell, Segevång 

 

 

 

 

 



11.       Nästa möte   

Nästa möte är på Årstiderna By The Sea 141205 kl 17.45.  

 

Vid protokollet  Justeras    
 
 
 
Sven Olsson  Kjell Holst  Gitte Nählinder  
 


