
 

 
 

 

 

Skånes Båtförbund 
Protokoll 2013/6 

 

Sammanträde 2013-05-23 
 
Närvarande: Kjell Holst 
  Tomas Henriksson 
  Sven Olsson 

Jörn Plato 
Börje Svensson 
Henrik de Vries 
Leif Zadig 

Adjungerad:  P-O Westergren 
Ej närvarande: Arne Norling 

Petra Elg 
Gitte Nählinder 

1. Mötets öppnande  

Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöterna välkomna och Tomas 
välkomna till hemmet på Ovesholmsvägen, Malmö. 

2. Dagordning 

Föreliggande dagordning med kompletteringar godkändes. 

3. Protokoll justering 

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

4. Ekonomi 

Kassören informerade att tre klubbar har ännu inte betalt kontingenten. Påminnelse 
kommer att skickas. Ekonomin är i balans.   

5. Kommittérapporter 

Juridiska kommittén: Sekreteraren informerar att han varit i kontakt med ordförande i 
SBU i ett medlemsärende angående reglering av handpenning i köpekontrakt. 
Handlingar i ärendet är skickat till ordförandes verksamhetsadress. Inget svar har 
lämnats efter tre veckors handläggning. Ordförande rekommendera att skicka 
handlingarna för kännedom till förbundet.   



IT-kommittén: Utbildning i BAS-M kommer att genomföras för Lommabuktens SK. 
SBU kommer att utveckla manual som kommer till hösten. 

6. Protokoll på hemsidan 

Rutinen om publicering av protokoll är att sekreteraren lämnar protokoll till 
hemsidans ansvarig. Om annan än sekreteraren är protokollsekreterare skall denne 
svara för att protokoll tillsändes ordinarie sekreterare för publicering. Protokoll skall 
dessutom tillställas revisorer och sammankallande i valberedningen.  

 

7.  Klubbjackor 

Tretton jackor är beställda enligt ledamöternas önskemål. Brodering med SkBF 
flaggan sker på ärmen. Faktureringen är något oklar för kassören. Henrik ansvarar 
för att problemet löses.  Den privata kostnaden sker genom räkning från kassören. 

 

8.  Framtidsvision för förbundet 

De frågeställningar som är utarbetat genom förbundets arbetsgrupp om utveckling av 
SBU och röstetal skall skickas till klubbarna och till faddrarna genom ordförandes 
försorg. Vår hemsida skall kompletteras med fördelarna med att vara medlem i 
SkBF. Materialet skall presenteras av faddrarna på klubbmöten. Klart innan 
månadsmötet i augusti.  

 

9. Inkommande post 

Från Simrishamns Segel Sällskap har inkommit information om seglarveckan i 
klubbens regi under v 30.  

Inkommit förfrågning från Comfortina Förbundet till SBU om medlemskap i förbundet.  

 

10.  Övriga frågor 

Henrik informerade om ett projekt med deltagande av bl a Stockholms Radio, Dansk 
Sejlunion om elektroniska sjökort med automatisk uppdatering. Projektet avser 
området Abbekås, Danmark och norra sundet. Systemet skall testas i sommar och 
inkluderar AIS systemet. Skall vara tillgängligt för Ipad.  

Leif informerade om behovet uppdatering av fadderlistan. Under mötet kom överens 
om nödvändiga uppdateringar.  

    

11.  Kommande styrelsemöte 

Kommande styrelsemöte är planerat till 29 augusti 2013 kl 18.30. Plats meddelas av 
Henrik.  

Vid protokollet  Justeras    
 
 
 
Sven Olsson  Kjell Holst  Börje Svensson 


