Skånes Båtförbund
Protokoll 2015/2
Sammanträde 2015-02-26
Närvarande:

Kjell Holst
Petra Elg
Tomas Henriksson
Gitte Nählinder
Sven Olsson
Björn Skarin

Ej närvarande:

Jörn Plato
Börje Svensson
Henrik de Vries
Leif Zadig

1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöterna välkomna till Abbekås BK
klubbstuga. Ordförande tackade Gitte och Petra för den goda förplägnaden.

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 har per mail konstaterat att det finns ingen avvikelse från budget.

5.

Kommitté rapporter

Hamn- och miljö: Petra ska deltaga i SBU Miljökonferens den 7-8 mars i Stockholm.
Ungdomskommittén: Gitte informerade att hon leder SBU:s öppna grundutbildningar för
ungdomsledare och intruktörer i Stockholm den 18-19 april.
6.
Inkommande och avgående post
Inkommit verksamhetsberättelse från Simrishamns Segelsällskap.
Inkommit Nyhetsbev från Svenska Sjö med information om bl a nya regler.
7.
Intern utbildningsseminarium
Sedan tidigare beslut genomför förbundet en internt utbildningsseminarium den 13-14
mars på Scandic Hotel Segevång. Gitte kommer att hålla samman seminariet. Gitte
presenterade kort tankarna kring upplägget, ett processupplägg från våra värderingar till
vad och hur vi genomför vår verksamhet.
8.

Båtdagen 2015

Ordförande kommer själv svara för informerationen om båtsamverkan. Övrig fråga på
den öppna delen blir motionerna till Båtriksdagen.
Beslutades att genomföra den öppna delen och förhandlingarna före lunch och att
avsluta mötet med lunch.
9.

Båtriksdagen 2015

Ordförande informerade att programmet för Båtriksdagen håller. Buss från Ängelsholms
flygplats till Knutpunkten är klart. Christer E ansvarar för mottagnadet att gästerna på
fredagkväll. Alla styrelseledamöter är anmälda. Petra och Tomas är anmälda som
delegater. Om någon inte fått bekräftelse per mail om deltagande ska genast kontakta
sekreteraren.
10.

Övrigt

Tomas föreslå att vi undersöka möjligheten att göra elektronisk anmälning till aktiviteter
som vi genomföra. Detta kommer att underlätta den interna planeringne. Beslutades att
Gitte ska kontakta Alexandra för förslagsvis lägga upp tjänsten i goggel drive.
11.

Nästa möte

Nästa möte är konstituerande möte 150307 direkt efter årsmötet.

Vid protokollet

Justeras

Sven Olsson

Kjell Holst

Gitte Nählinder

