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Protokoll 2014/1

Sammanträde 2014-01-30
Närvarande:

Kjell Holst
Tomas Henriksson
Jörn Plato
Börje Svensson
P-O Westergren
Leif Zadig

Ej NärvarandePetra Elg
Gitte Nählinder
Sven Olsson
Henrik de Vries

1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöterna välkomna till MSS klubbvilla
och restaurang Kajutan, Limhamn

2.

Dagordning
Föreliggande dagordning godkändes.

3.

Protokoll justering
Till att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande utsågs Börje Svensson.

4.

Ekonomi
Kassören informerade att alla kostnader är bokförda och att ekonomin är god.
Allegaten lämnas över till revisorn

5.

Kommittérapporter
Hamn- miljö och säkerhet P-O informerade från hamn och miljökommitténs
miljökonferens.

Föreskrifter som utarbetats av Arbetsmiljöverket som till vissa delar gäller för
båtklubbar återfinnes på SkBf:s hemsida. En genomgång av ovannämnda föreskrifter
bör göras med våra båtklubbars miljö- och säkerhetspersoner.
Dessutom bör vi också ha genomgång beträffande El säkerhet och hantering av
övergivna båtar
IT-kommittén: Kommer även i år att hålla utbildning i BAS
Thomas informerade om Båtriksdagen som skall hållas i Helsingborg 2015.
Gruppen för planering har bestått av Thomas (sammankallande) samt Gitte och
Christer, nu har Gitte meddelat sitt avhopp på grund av tidsbrist och Jörn har ersatt
Gitte.

6.

Verksamhetsberättelse 2013
Genomgång av verksamhetsberättelsen som med vissa justeringar godkändes
och var klar för underskrift.
7.

Båtdagen den 15 mars 2013 i Höllviken

Allmän diskussion om Båtdagen
8.

Motioner BRD 2014

Genomgång av inkomna motioner till Båtriksdagen: 1 Försäkring för båtklubbar, 2 Ny
debiteringsmodell samt tillhörande stadgeändring, 3 Centrala inköpsavtal- Ramavtal,
4 Strategin kring Bas-systemet, 5 Underhålls- och supportavgift för Bas-systemet, 6
Svenska Seglarförbundets medverkan i tidningen Båtliv, 7 Miljöbästa Båt och 8
Sjövettskampanj.
9.

Antagande av ny medlem

Styrelsen gick igenom ansökan och deras stadgar och ett enhetligt beslut, att
hälsa Helsingborgs Yacht Club välkommen till Skånes Båtförbund och SBU.
10.

Inkommande och avgående post

Inget för dagen
11.

Övriga frågor

Miljökonferensen i Stockholm den 8 mars, beslutade att Kjell skulle närvara eftersom
han var i Stockholm.
Beslutade inköp av kuvert C5 utan tryck samt framtagning av etikett med SkBf:s
logga och adress till Leif.
Gittes Instruktions böcker inklusive T-shirt skall delas ut av oss till våra
fadderklubbar.

Vid nästa styrelsemöte skall bestämmas vem som skall åka till Båtriksdagen i
Jönköping den 5-6 april.
12.

Nästa sammanträde

Nästa styrelsemöte den 6 mars på Kajutan i Limhamn
Vid protokollet

Jörn Plato

Justeras

Kjell Holst

Börje Svensson

