
 

 
 

 

 

• Skånes Båtförbund 
• Protokoll 2013/8 

 

Sammanträde 2013-09-26 
 
Närvarande: Kjell Holst 
  Petra Elg 
  Tomas Henriksson 
  Henrik de Vries 
  Leif Zadig 
  Börje Svensson 
  P-O Westergren 
  Jörn Plato 
 
Ej närvarande:Gitte Nählinder 
   Sven Olsson 

1. Mötets öppnande  

Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöterna välkomna till MSS Limhamn. 

2. Dagordning 

Föreliggande dagordning med kompletteringar godkändes. 

3. Protokoll justering 

Till att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande utsågs Tomas 
Henriksson. 

4. Ekonomi 

Kassören informerade om budget och utfall, allt var under kontroll.  

5. Kommittérapporter 

PO informerade om besiktning och egenkontroll av hamnkranar. 

Om det är en elektrisk kran är den besiktningspliktig. Se vidare PO:s 

utskick om Egenkontroll av mastkranar.  



6. Framtidsvision för Skbf 

Det primära i diskussionen angående vår framtidsvision var att vi måste öka våra 
kontakter – besök med båtklubbarna. Vi var flera som ringt till våra fadder klubbar för 
att göra besök och samtidigt sätta upp skyltarna. Svaren har varit att de inte hade tid 
att ta emot oss, alltså måste vi ha något att komma med som verkligen intresserar 
dem. 

 

7.  Höstmöte förbundsråd 

Höstmöte, förbundsrådet är den 9 nov på Scandic Malmö Segevång. Efter sedvanlig 
dagordning kommer ett föredrag att hållas av Bo Af Winklerfelt.  

 

8.  Unionsrådet 2013 och Båtriksdagen 2015 

Till årets Unionsråds möte i Stockholm kan inte Kjell närvara. Leif kommer att närvara 
som revisor. Henric kommer att representera Skånes Båtförbund. Henrik kommer 
också att närvara vid en genomgång av BAS programmet. Båtriksdagen 2015 
kommer förhoppningsfullt att hållas i Helsingborg. Gitte, Tomas och Christer förslogs 
vara en projektgrupp för genomförandet av Båtriksdagen. 

 

9. Inkommande och avgående post 

Inkommen post från Lässtyrelsen Emil Westberg, se enkät som Kjell skickat ut som 

e-mail.  

 

10 Övriga frågor 

Beslutades att årets julbord skall hållas på MSS Limhamn den 6 december. 

Vi träffas för ett möte kl. 1900 för att sedan sätta oss tillbords kl. 20.00. 

Vi får upphämtning vid Centralstationen i Malmö om vi blir minst 10 personer. 

 

 

18. Nästa sammanträde 

Kommande sammanträde är den 31 oktober 2013. på MSS Malmö 

 

 

  Justeras    

 
 
 
Jörn Plato  Kjell Holst  Tomas Henriksson 


