Skånes Båtförbund
Protokoll 2013/4
Sammanträde 2013-04-04
Närvarande:

Adjungerad:
Ej närvarande:

1.

Kjell Holst
Tomas Henriksson
Gitte Nählinder
Sven Olsson
Jörn Plato
Börje Svensson
Leif Zadig
P-O Westergren
Arne Norling
Henrik de Vries
Petra Elg

Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöterna välkomna till.

2.

Dagordning

Föreliggande dagordning med kompletteringar godkändes.

3.

Protokoll justering

Till att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande utsågs Gitte Nählinder

4.

Mötesplanering

Beslutades följande mötesplanering för tid t o m årsmötet:
Styrelsemöten: 130425, 130523, 130829, 130926, 131031, 131205, 140130,
140306.
Förbundsrådsmöte: 131109
Båtdagen: 140315

5.

Ekonomi

Kassören redovisade skriftligt och muntligt den ekonomiska situationen. Inget
anmärkningsvärt.

6.

Kommittérapporter:

P-O informerade om från SBU miljökonferens, b l a om alternativa spolplattor som
ännu inte är godkända. Det finns ett stort antal frågeställningar som bör utredas vd
gäller spolplattorna. P-O menar att klubbarna rekommenderas att ställa sig fråga om
spolplattornas funktion, logistiken, kranbilens roll, klubbens egenkontroll enligt SBU
mall. Protokollet finns på SBU hemsida/miljökommittén. P-O är beredd att ställa upp
för klubbar som så önskar till endast kostnad för resan.
P-O informerade vidare med b l a att Miljöhandboken är uppdaterad av P-O och
finns på vår hemsida. Från handboken framgår information om praktiskt miljöarbete
inom en båtklubb.
P-O, som avgått från styrelsen vid årsmötet, lovade att hjälpa till i miljöarbetet inom
förbundet. Han är beredd att ställa upp som föreläsare, inspektioner, revisioner och
vid egenkontroller.

7.

Information från Båtriksdagen

Ordförande informerade om Båtriksdagens beslut att det inte blev någon fusionering
med Svenska Seglarförbundet. Likartat beslut togs också av SSF.
Vid Båtriksdagen beslutades att åtta båtförbund, b l a SkBF, skall utreda hur SBU
kan bli bättre. De frågor som gruppen ska behandla är:
-

en genomlysning av SBU:s organisation och verksamhet och föreslå vad som
kan utvecklas respektive vad som kan avvecklas

-

redovisa efterfrågad medlemsnytta hos båtklubbar och enskilda i konkreta
termer

-

föreslå riktlinjer för hur båtförbunden skall stödja sina klubbar och vad SBU
centralt ska ta ansvar för

-

utvecklingsåtgärder för att öka rekrytering av funktionärer

Styrelsen beslutade att föreslå Henric representerar i ”utvecklingsgruppen” 0ch
att Sven Andersson att ingår i för rekrytering av funktionärer.
8.

Framtidsvision för SkBF

Diskuterades om förbundet skulle rekommendera klubbarna ett definierat
bokföringsprogram. Efter diskussion beslutades att frågan inte är aktuell.

Diskuterades fråga om utbildningar i vår egen regi. Förslag att klubbarna skall
använda vår hemsida för planering av utbildningar. Beslutades att informera
klubbarna.
Diskuterades fråga om utveckling eller avveckling av BAS eller avveckling? Vad vill vi
ha? Krav skall ställas gentemot SBU. Önskas fler som engagerar sig i IT frågor!
Nästa kurs i BAS-M planeras till före sommaren.
Gitte informerade om ungdomsutbildningen i SBU regi. Gitte förhandlar om pris för
tryckning. Skellett il utbildningarna är klart men det saknas föreläsare. Första
utbildningen kan genomföras våren 2014.
Ordförande ställde frågan om ”Var finns bidrag att söka för våra klubbar?”. Alla idéer
tar ordförande tacksamt emot.
Ordförande föreslår att förbundet fortsätter att ta upp tråden om samarbete med
Dansk Sejlunion. Likaså bör vi undersöka möjligt samarbete med Västkusten
Båtförbund, b l a om rabatter som kan utnyttjas av våra medlemmar. Denna fråga
kan kopplas till vår hemsida.
9.

Medlemsansökan

Inkommit preliminär medlemsansökan från Skanörs Hamnförening.
10.

Övriga frågor

Skyltar som skall tilldelas alla medlemsklubbar delades ut till respektive fadder.
Uppdrags åt Tomas att sammanfatta frågeställningar, etc som förbundet skall i
informera om vid besök på fadderklubbarna. Frågan tas upp på kommande möte.
11.

Kommande styrelsemöte

Kommande styrelse möte är planerat till 25 april 2013 kl 18.30. Plats meddelas.
Vid protokollet

Justeras

Sven Olsson

Kjell Holst

Gitte Nählinder

