
 
 

 

 

Skånes Båtförbund  

 

Protokoll 2015/1 

Sammanträde 2015-01-29 
 
Närvarande: Kjell Holst 
  Petra Elg  

Tomas Henriksson 
   Gitte Nählinder 

Sven Olsson  
Jörn Plato 
Björn Skarin  

  Börje Svensson    
Henrik de Vries 
Leif Zadig 

1. Mötets öppnande  

Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöterna välkomna till Lagunens klubbvilla.   

2. Dagordning 

Föreliggande dagordning godkändes.  

3.  Protokolljustering  

Till att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande utsågs Björn.   

Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna.  

4. Ekonomi  

Kassören presenterade muntligt och skriftIigt förbundets ekonomiska ställning. 
Merkostnaden för ökningen av medlemsavgiften till SBU, är 98 300 sek,                       
(14 sek/medlem), för 2015. Styrelsen har tidigare aviserat att inte förändra 
medlemsavgiften för 2015. Styrelsen beslutar att rekommendera Båtdagen att fastställa 
föreslagen budget för 2015 samt att föreslå oförändrad medlemsavgift.    



5.  Kommitté rapporter 

IT-kommittén: Kontakt och stöd i BAS har getts till Lomma BS. Landskrona SS önskar 
stöd och utbildning i BAS under våren 2015.  

Juridiska kommittén: Fortsatta kontakter har förevarit med Torekovs BS. 

 

6. Inkommande och avgående post  
Grån förbundets kansli har inkommit inbjudan till VIP-träff vid Båtmässan i Göteborg. 
SkBF avstår från deltagande. Se vidare SBU Nyhetsbrev.  
 

7.  Intern utbildningsseminarium  

Beslutade att fastställa intern planeringskonferens 2015-03-13--14. Start på fredag kl 
17.00 och avslut lördag kl 15.00. Tomas och Jörn planerar för konferensens praktiska 
detaljer. Gitte samordnar konferensensprogrammet som presenteras på kommande 
styrelsemöte.  
 

8. Båtdagen 2015   

Ordförande informerade om planering av den öppna delen vid Båtdagen. Temat är 
båtsamverkan mellan båtägare, polisen, båtklubb, försäkringsbolag.  

Förelåg förslag till verksamhetsberättelse 2014 som godkändes och undertecknades. 

  

9. Båtriksdagen 2015  

Ordförande informerade att programmet för Båtriksdagen i Helsingborg är sanktionerat 
från förbundet, se tidigare protokoll. Kullaflyg ger rabatt för flyget Stockholm-Ängelholm.  

Motioner till Båtriksdagen behandlades för ställningstagande på Båtdagen: 

Motion från Roslagens Båtförbund gällande direktiven för lokalisering av Båtriksdagen. 
Motion från Gästriklands Båtförbund gällande löpande information från 
kommittéverksamheten.                                                                                                          
Motion från Hälsinglands Båtförbund gällande inrättande av årlig utnämning "Miljöhjälte". 
Motion från Blekinge Båtförbund gällande gästplatser i klubbhamnar.                       
Motion från Södra Roslagens Båtförbund gällande utveckling av tidningen Båtliv.     
Motion från Södra Roslagens Båtförbund gällande SBUs inriktning i offentliga kontakter. 
Motion från Södra Roslagens Båtförbund gällande utveckling av miljöcertifiering av 
båtklubbar.                                                                                                                  
Motion från Södra Roslagens Båtförbund gällande slopande av rabatt för 
dubbelanslutna (SBU-SSF) klubbar.                                                                                          
Motion från Södra Roslagens Båtförbund gällande utökad personbeskrivning i 
valnämndens presentation av nominerade.  

Beslutade att Petra och Tomas anmäls som delegater på SBU:s bekostnad. 



Beslutades att alla styrelseledamöter deltager på Båtriksdagen. Sekreteraren anmäler.  

10.  Övrigt 

Ordförande informerade om nytt projekt inom SBU om kartläggning av båtrutter i Sverige.  

SBU har beslutat att göra en översyn av Miljöhandboken.  

Sjösäkerhetskampanjen, SBU:s flytvästkampanj, fortsätter som planerat.  

Vår propostion om ändring av stadgarna om allmännyttig och idéell ska behandlas på 
Båtdagen i enlighet med beslut på Förbundrådet. 

Beslutades att lägga proposition till Båtdagen om stadgeändring av § 6 enligt följande:   
§ 6 Uppgifter från medlemsföreningar 

”Medlemsförening skall under januari månad, dock senat den 31 januari, båtförbundet 
tillhanda årligen bekräfta, korrigera eller insända uppgifter beträffande föreningens 
sammansättning, föreningens medlemsantal och båtantal avseende läget per den 
31/12”.  

Styrelsen beslutade att hemsidan skall kompletteras med länkar till SBU vad avser 
propositioner och motioner till Båtriksdagen 2015. 

Diskuterades hur länge styrelseprotokoll skall finnas på hemsidan. Fortsatt diskussion 
med bl a hemsidans webbmaster. 

Styrelsen beslutade att godkänna utträdesansökan från Klagshamns Hamnförening 
gällande fr o m 1 januari 2015. Kassören anmäler till förbundet. 

Diskuterades problem med att vissa klubbar saknar mailadress till ordförande, 
sekreterare och andra viktiga fuktionärer. Beslutades att berörd fadder tar kontakt.  

 

11.       Nästa möte   

Nästa möte är 150226 kl 18.30 på Abbekås BK klubbvilla.  

 

Vid protokollet  Justeras    
 
 
 
Sven Olsson  Kjell Holst  Björn Skarin  
 


