
 

 
 

 

 

Skånes Båtförbund 
Protokoll 2013/7 

 

Sammanträde 2013-08-29 
 
Närvarande: Kjell Holst 

Petra Elg 
  Tomas Henriksson 

Gitte Nählinder 
  Sven Olsson 

Jörn Plato 
Henrik de Vries 
Leif Zadig 

Ej närvarande: Jörn Plato 
Börje Svensson 

  P-O Westergren 

1. Mötets öppnande  

Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöterna välkomna och Henric hälsade 
välkomna till arbetsplatsen på Studentgatan, Malmö. 

2. Dagordning 

Föreliggande dagordning med kompletteringar godkändes. 

3. Protokoll justering 

Till att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande utsågs Petra Elg. 

4. Ekonomi 

Kassören informerade att alla kostnader är bokförda. En dubbeldebitering är 
justerad.  

5. Kommittérapporter 

Ungdomskommittén: Inkommit positiva kommentarer på studiematerialet kring SBU:s 
jollebåtskola. Någon klubb har haft direkt nytta och glädje av materialet i sommar.       



6. Medlemsavgifter  

Skanörs Yacht Club har betalat för lite i medlemsavgift efter att korrigerat sitt 
medlemsantal vid halvårsskiftet.  Leif har agerat i samråd med SBU om debiteringen 
för 2013. Skulden har därefter reglerats. 

 

7.  Mastkransutbildning 

Tvist har uppkommit kring fråga om ansvar, kompetens och utbildning kring 
handhavandet av mastkranen i Lomma hamn. Frågan har ett juridiskt intresse och 
ordförande har varit i kontakt med SBU.  

 

8.  Önskan om bildande av dotterbolag 

Torekovs Båtklubb har informerat förbundet om önskan att bilda dotterbolag till 
hamnföreningen. Beslutades att Tomas Henriksson  kontaktar ordförande i Torekovs 
Båtklubb för information och diskussion om den tilltänkta åtgärden. 

 

9. Frihamnsordningen och Promarinas avtal med Svenska Sjö 

Fråga om Frihamnsordningen har tagits upp för diskussion på SBU. Styrelsen är 
positiva till systemet och framför detta till SBU. 

Promarina har avtalat med Svenska Sjö om samarbete. Ordförande ska ta upp 
frågan på förbundsstyrelsen.  

 

10.  Båstads hamn 

Ordförande informerade om stora förändringar som sker i Båstads hamn. Hamn 
bolagiseras, blir privat hamnförening. Båtklubbens platser försvinner. Ordförande har 
aktualiserat frågan till juridiska kommittén för aspekter på gällande avtal.  

    

11.  Medlemsansökan 

Förfrågan om medlemsansökan har inkommit från Vejbystrands Hamnförening. 
Beslutades att ordförande ska kontakta föreningen. 

 

12. Jackor till styrelsemedlemmar m fl 

De beställda jackorna finns för utlämning. Respektive styrelseledamot betalar 500 
sek per jacka. 

 

13. Utveckling av SBU 

Ordförande presenterade svarsmaterialet som ”SBU framtidsgrupp” skickat till 
medlemsklubbarna för besvarande. Mindre än tio klubbar har lämnat ett svar. Vissa 
frågeställningar är svårtolkade och borde omformuleras. Styrelsens uppfattning är att 
frågorna ska ytterligare förtydligas och omformuleras och med detta behövs mer till 
för medlemsklubbarna. Frågan om röstetal är fortfarande under beredning.  



 

14. Framtidsvision för SkBF 

Ordförande har före sommaren skickat ut enkät till medlemsklubbarna med 
frågeställningar om hur förbundet kan utvecklas. Endast en klubb har svarat. 
Styrelsen kan konstatera att det behövs mer tid för kontakt med medlemsklubbarna.  

 

15. Höstmöte 

Förbundsrådsmötet är planerat till 9 november 2013 på Scandic Hotel. Diskuterades 
program. Beslutades att Henric ska kontakta föreläsare. Programmet ska fastställas 
vid kommande styrelsemöte. 

 

16. Inkommande och avgående post 

Inkommit tackkort från Arne Norlings familj med anledning av förbundets gåva till 
SSRS i samband med Arnes bortgång. 

 

17. Övriga frågor 

Diskuterades årets julbordsarrangemang. Beslutades att förlägga till den 6 
december. Gitte får i uppdrag att kontakta Saltsjöbaden i Ystad. Alternativ som 
föreslogs är i Båstad eller i Skivarp. 

 

18. Nästa sammanträde 

Kommande sammanträde är den 26 september 2013. Tomas fick i uppdrag att 
ordna sammanträdes lokal. 

 

Vid protokollet  Justeras    
 
 
 
Sven Olsson  Kjell Holst  Petra Elg 


