
 
 

Skånes Båtförbund 
Protokoll 2013/01 

 

Sammanträde 2013-01-31 
 
Närvarande: Kjell Holst 
  Tomas Henriksson 

Leif Zadig 
Henrik de Vries 
Per-Ove Westergren 
Arne Norling 
Jörn Plato 
 
 
 

Ej närvarande: Sven Olsson 
  Gitte Nählinder  
   

1. Mötets öppnande  

Ordförande öppnade det första mötet för året och hälsade ledamöterna 

välkomna till Lommabuktens Segelklubb i Lomma 

 

2. Dagordning 

Föreliggande dagordning godkändes. 

 

3. Protokolljustering 

Protokoll från föregående möte den 11 december 2012 förelåg ej, ska justeras 

vid nästa styrelsemöte. Till att justera dagens protokoll utsågs Henrik de Vries. 

 

4. Ekonomi 

Kassören redovisade årsbokslutets resultat- och balansräkning samt budget och 

bokslut. Resultatet visade även i år på blå (överskott) siffror.   

 

 



5. Kommitté rapporter  

PO informerade om kostnader för olika utförande av spolplattor. 

Ex. en spolplatta 6x20 är prisbilden ca 1 000 000 SEK. Lagen för bottentvätt 

av båtar är ännu inte beslutat, men tippas allmänt träda i kraft 2014-2015. 

 

5. Kommitté rapporter 

Flera båtklubbar har hört av sig angående utbildning i BAS programmet. Vi kom 

överens om 

att hyra en lokal ex. Scandic den 13 april 2013 för utbildning. Ett utskick om detta ska  

gå ut till klubbarna förslagsvis i mars månad. Beslut bör tagas på nästa möte. 

 

6. Verksamhetsberättelse för 2012 

Verksamhetsberättelsen gick igenom och godkändes med en ändringen att Tomas 

Henriksson representerade Skånes Båtförbund på Båtriksdagen. 

 

7. Båtdagen de 9 mars 2013. 

Klart med bokningen på Scandic Segevång. Dagordning bör skickas ut snart. 

  

8. Motioner till BRD 2013  

Ordföranden gick igenom alla motioner till Båtriksdagen i Luleå. Samtliga i styrelsen 

var helt överens med honom i besluten. 

 

9. Miljökonferens 9-10 mars 2013. 

Enhetligt beslut togs att PO. Westergren och Arne Norling ska åka till Miljö- 

konferensen i Stockholm 

 

10. Inkommande och avgående post 

Inget att anmäla 

 

11.  Övriga frågor 

Leif delade ut skyltarna som Henrik ordnat. Vi inom styrelsen ska dela ut dem enligt 
den nya fadderlistan som Leif skickat ut. 

 

12. Nästa möte 



Nästa möte blir den 28 februari på Kajutan MSS klockan 18.30 

 
 

10.  Avslutning 

Ordförande avslutade mötet och tackade ledamöterna. 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Jörn Plato  Kjell Holst  Henrik de Vries 

 

 

 


