Skånes Båtförbund
Protokoll 2013/2
Sammanträde 2013-02-28
Närvarande:

Kjell Holst
Gitte Nählinder
Arne Norling
Sven Olsson
Jörn Plato
Henrik de Vries
P-O Westergren

Ej närvarande:

Tomas Henriksson
Leif Zadig

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
4.

Ekonomi

Kassören redovisade skriftligt och muntligt den ekonomiska situationen.
5.
Kommittérapporter
Hamn och miljö: P-O informerade om enligt författning kommer det att bli skall krav
på spolplatta. Frågan kommer att tas upp på Miljökommitté.
Ungdomskommittén: Gitte informerade om SBU:s Båtskola kommer presenteras i två
häften. Första häftet Jolleseglaren kommer att kosta 25 kr per häfte. Häfte med
handledning för ledare finns för samma pris. Information kommer att presenteras på
SBU hemsida. Alla klubbar kommer att erhålla vardera två häften (I och II) samt en
T-shirt till instruktören. Båtskolan kommer att kompletteras med Motorbåtskolan till
nästa år.

6.

Båtdagen

Allt är planerat och klart inför Båtdagen. Den öppna delen av programmet kommer
att i huvudsak handla om frågan om sammanslagningen mellan SBU och SSF,
propositionerna och motionerna till Båtriksdagen.
7.

Båtriksdagen

Ordförande föredrag propositionerna och motionerna för diskussion. Vad gäller
propositionen om sammanslagningen är styrelsen förslag till Båtdagen att förbundet
ska rösta emot förslaget. Vad avser propositionen om nästa år budget är styrelsen
tveksam till styrelsekostnader och kostnad för BAS som överstiger budget avsevärt.
Styrelsen beslutade att förbundet ska företrädas av Tomas vid Båtriskdagen.
8.

Inkommande post

Inkommit motion till Båtdagen från Skillinge Båtklubb angående
rationaliseringsförslag inom Transportstyrelsen.
Inkommit brev från ledamöter inom distriktsförbund om nej till sammanslagning.
9.

Övriga frågor

BAS-utbildning kommer att genomföras 2013-04-13 i Trelleborg. Planeras med två
grupper om sex personer. Henric administrerar lokalerna.
Styrelsen beslutade att införskaffa representationsjackor från Henry Lloyd. Jackorna
ska ha påsydd logga ”Skånes Båtförbund med förbundets flagga”. Styrelsen
beslutade att respektive ledamot ska betala 500 sek. per jacka, vilket är halva priset.
Henric administrerar frågan.
10.
Kommande styrelsemöte Kommande styrelse möte är planerat till 4
april 2013 kl 18.30 i Ängelholm.
Vid protokollet

Justeras

Sven Olsson

Kjell Holst

Jörn Plato

