Skånes Båtförbund
Protokoll 2013/5
Sammanträde 2013-04-25
Närvarande:

Adjungerad:
Ej närvarande:

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

1.

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 Jörn Plato.

4.

Ekonomi
Ingen redovisning då kassören är frånvarande. SBU har återbetalt för felaktig
debiterad medlemsavgift.

5.

Kommittérapporter
P-O tog upp frågan om vikten av att medlemsklubbar får information om att
etablering av spolplattor kommer att medföra stora bikostnader.
Jörn informerade att det är bl a tre medlemmar från FBK som önskar utbildning i
BAS. Utbildning planeras till hösten.

6.

Indelning av kommittéer SBU
Kjell informerade om SBU:s beslut om ny indelning av kommittéer inom förbundet.
Ordförande menar att den nya organisationen kommer att öka engagemanget. bl a
med utveckling av SBU och klargörande om röstetalet. Utvecklingsprojekten ska vara
klart till Unionsrådsmötet i höst.
7.

Arbetsgruppen om utveckla SBU, röstetal

Arbetsgruppen är bildar och Henric är vår representant.
8.

Arbetsgruppen öka rekrytering

Arbetsgruppen är bildad och Sven Andersson, Helsingborg är förbundets
representant.
9.

Framtidsvisionen för SkBF

Under mötet diskuterades olika idéer som exempelvis
-

BAS-utbildning för alla medlemsklubbar

-

Samverkan kring vakthållning

-

HLR-utbildning för medlemsklubbar

-

Ungdomsledarutbildningar

Styrelsen kommer att fortsätta diskussionen om framtidsfrågor för förbundet.
10.

Övriga frågor

Protokoll till hemsidan ska ordinarie sekreterare ansvara för oaktat vem som
ansvarat för protokoll.
Ordförande informerade att de rabatter som utvecklats av Västkustens Båtförbund
kan även användas av medlemmar som tillhör SkBF. Hemsidan ska kompletteras
med information om rabatterna genom länk till Västkustens Båtförbund.
11.

Kommande styrelsemöte

Kommande styrelse möte är planerat till 23 maj 2013 kl 18.30. Plats hos Tomas på
Ovesholmsgatan 6, Malmö.
Vid protokollet

Justeras

Sven Olsson

Kjell Holst

Jörn Plato

