
 
Båtdagen 2010 

 

    

Protokoll:  Fört vid Skånes båtdags årsmöte 
  
Sammanträdesdatum: 2010-03-20 
  
Plats:  ScandicHotell Segevång, Malmö 
  
Närvarande:                       30 deltagare 
  

 

Båtdagens öppna del 
  

Ordförande öppnade Båtdagen med att hälsa representanterna från medlemsklubbarna välkomna och 
presenterade programmet för Båtdagen enligt nedan. 

Därefter presenterade sig alla ledamöter. 

Miljöplan     Jörn Plato 
Jörn presenterade Avfallsplan för Falsterbokanalens BK som ett exempel hur klubbar kan arbeta med frågan. För 
ytterligare information föreslås kontakta www.falsterbokanalen.se 
  
Seglingsruter      Kjell Holst  
Information från work-shop i Snekkersten i Danmark 2009 om Rutersystem i områden runt Öresund och Stora 
Bält. Från informationen framkom bl a 
         inom zonen med västsverige är omsättningen ca 500 miljoner kronor 
         båtar under 20 m och segelfartyg får ej hindra säker genomfart.    
Kjell presenterade reglerna för LOVA bidraget. Se www.lst.se .  

Mer information på www.skanebat.se. 
  

Egenkontroll av hamnar och fritidsbåtar  P-O Westergren 
P-O föredrog föreskrifter om besiktning och lyftanordningar, krav som upplåtare. 
Mer information på www.skanebat.se 
  
Mål och verksamhetsplan för SkBF  Erik Duvner 
Erik föredrog förbundets förslag till verksamhetsplan. Planen är utskickad till medlemsklubbarna. Mer information 
på www.skanebat.se 
  
Elsäkerhet och egenkontroll av mastkranar P-O Westergren 
P-O föredrog om SBU:s skrift om elsäkerhet samt om kontroll av mastkranar. 
Mer information på www.skanebat.se 
  

Båttinget 2010   Erik Duvner 
Från årets Båtting sammanfattade Erik de viktigaste frågorna:  
         Fasa ut bottenfärgerna med stöd av LOVA bidrag, båttvättar och spolplattor 
         Ta hand om toa-avfallet, gråvattnet 
         Minska utsläppen från 2-taktsmotorerna 
         Minska nedskräpningen längs våra kuster 
         Ökade krav på säkerhet 
  
Aktuell information om moms i föreningar Christer Eriksson 
         SBU ska lämna remiss svar 
         Handlar om en omsättning mer än 250 000 SEK. Medlemsavgifter, vatten, el etc blir momspliktigt 
         Sannolikt kommer införande bli 1 januari 2012 alternativ redan 1juli 2011. 
  
Behandling av motioner och propositioner till  
SBU;s Båtriksdag 2010         Erik Duvner 
         13 motioner har inkommet till Båtriksdagen 
         Propositioner från Unionsstyrelsen handlar om 
- vidareutveckling av BAS 

- medlemsavgiften för 2011, ej höjning 
- verksamhetsplan och budget  
         Förbundet föreslår följande ledamöter som delegater till SBU;s Båtriksdag 2010; Erik Duvner, Kjell Holst och 

Tomas Henriksson 
         Till Unionstyrelsen är Erik Duvner nominerad.   
         Till revisor för Unionsstyrelsen är Christer Eriksson nominerad. 
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         Till ledamot i Valnämnden är Kent Danielsson nominerad. 
  
Båtdagens formella del  
  

1. Båtdagens öppnande 
  

Ordförande öppnade Båtdagen för verksamhetsåret 2009. 
  
2. Upprop och fastställande av röstlängd 
  
Företogs upprop varvid röstlängden fastställes till 10 röster representerade 7 medlemsklubbar. 
  

3. Val av ordförande för mötet 
  
Till ordförande för mötet valdes Erik Duvner. 
  
4. Val av sekreterare för mötet 
  
Till sekreterare för mötet valdes Sven Olsson. 

  
5. Båtdagens utlysande 
  
Utlysande av Båtdagen skedde en första gång i utskick 18 december 2009 samt en andra gång 15 februari 2009. 
Båtdagen befanns vara i behörig ordning utlyst. 
  
6. Val av justeringsmän 
  
Till att justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Kent Danielsson, Malmö Segelsällskap och Christer 
Eriksson, Domstens Båtklubb. 
  
7. Föregående Båtdags protokoll 
  
Föredrogs föregående års protokoll. Mötet beslutade att lägga protokollet till handlingarna.  

8. Verksamhetsberättelse 
  
Mötet beslutade att texten under rubriken resultat skall ha följande lydelse ”Det ekonomiska resultatet för 
verksamhetsåret blev 6 835 SEK. Överskottet föreslås att överföras till det egna kapitalet. I övrigt hänvisar 
styrelsen till bifogad bokslutsrapport”.     
  

9. Revisionsberättelse 
  
Revisionsberättelsen upplästes med förslag om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. 
  
10. Ansvarsfrihet 
  
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009. 

  
11. Ekonomisk redovisning                  
  
Kassören redovisade förslag till budget för 2010.  
Mötet beslutade om oförändrad medlemsavgift samt att fastställa budget för 2010. 
  

12. Val av förbundsstyrelse 
  
Till ledamöter för år 2010-2011 valdes Tomas Henriksson och Kjell Holst. 
Till ledamöter för år 2010, omvaldes Jörn Plato och Åke Tackman. 
Till  ledamot för år 2010-2011 valdes Gitte Nählinder, Abbekås Båtklubb. 
Till ledamot för år 2010, valdes Börje Svensson, Falsterbokanalens Båtklubb.       
  

13. Val av revisorer 
  
Till revisor för tiden 2010-2011 valdes Ulf Antonsson. 
Revisorssuppleant för ett år beslutades att vara vakant t v. 

  
14. Val av valberedning 
  
Till valberedning för år 2010 valdes Sven Andersson, Råå Båtklubb, Jan Börjesson, Lommabuktens Seglarklubb, 
Bertil Järvig, Skåre Båtklubb och Kent Danielsson, Malmö Segelsällskap. Beslutades att utse Sven Andersson som 
sammankallande.  
  



15. Val av ombud till Båtriksdagen, Svenska Båtunionen 
  
Mötet beslutade att bevilja styrelsen att besluta att inom sig utse delegater till Båtriksdagen. 
  

16. Övriga frågor 
  
Behandlades frågan om förbundets mål och verksamhetsplan. Mötet beslutade att uppdra åt styrelsen att utarbeta 
förslag att beslutas på Förbundsdagen 2010. 
  
Upptogs frågan om motioner och propositioner till SBU:s Båtriksdag 2010. Mötet beslutade att följa förbundets 
förslag.  

  
  
 17. Avtackning 
  
Ordförande framförde ett stort tack till styrelseledamöterna Ernst Nilsen och Christer Eriksson för flera års 
förtjänstfullt arbete. Ernst avtackades med förbundets guldnål och Christer med förbundets silvernål.  

Ernst och Christer replikerade med att tacka för det goda kamratskapet i styrelsen.   
  
18. Avslutning  
  
Ordförande avslutade Båtdagen och tackade deltagarna för mötet och hoppades att förbundets engagemang 
kommer att ge avtryck i Skåne.  Ordförande uppdrog åt styrelsen att planera för dag och plats för Förbundsdagen 
2010 och Båtdagen för 2011. Därmed förklarade ordförande  dagen som avslutad.  
  
Vid protokollet 
  
  
  
Sven Olsson 
  

Justeras 
  

  
Kent Danielsson  Christer Eriksson 
 


