
 
Båtdagen 2013 

 

    

Protokoll:  Skånes Båtdag 
  
Sammanträdesdatum: 2013-03-09 
  
Plats:  ScandicHotel, Segevång 
  
Närvarande:                       17 deltagare 
  

 

     

  
1. Båtdagens öppnande 

  
Ordförande öppnade Båtdagen för verksamhetsåret 2012. 
  

2. Upprop och fastställande av röstlängd 
  
Företogs upprop varvid röstlängden fastställes till 17 röster representerade 6 medlemsklubbar. 
  

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
  
Till ordförande valdes Kjell Holst och till sekreterare Jörn Plato. 
  
4. Fråga om Båtdagen är behörigt utlyst 
  
Utlysande av Båtdagen skedde en första gång i utskick 18 december 2012 samt en andra gång 16 februari 2013. 

Båtdagen befanns vara i behörig ordning utlyst. 
  
5. Val av justeringsmän 
  
Till att justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Kent Danielsson, Limhamns Yacht Club och Per 
Tisted, Abbekås Båtklubb. 

  
6. Föredragning av föregående Båtdags protokoll 
  
Föredrogs föregående årsmötes protokoll som godkännande och lades till handlingarna.  
7. Verksamhetsberättelse och förvaltning 
  
Föredrogs verksamhetsberättelse för 2012. Diskussionen berörde Hamn och sjösökerhet, sugtömning av latrin 

samt båttvättar. Under punkten IT-och information fick styrelsen Skbf i uppdrag av föreningsstämman att ta reda 
på och informera álla klubbar om alla tänkbara bidrag som kan sökas. 
 
Leif Zadig gick igenom balans och rapportresultat för 2012. 
Mötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen med den ekonomiska redovisningen med godkännande till 

handlingarna 
8. Revisionsberättelse 
  
Revisionsberättelsen upplästes med förslag till stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2012. 
  
9. Ansvarsfrihet 
  
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. 
  
10. Fastställande av medlemsavgift för budget 2013 
  
Kassören föreslog oförändrad medlemsavgiften samt redovisade förslag till budget för 2013. Budgeten visade ett 
underskott på 3455 kr, detta beroende på att en klubb lämnat Skbf/SBU. Trots ett underskott beslutade mötet att 
fastställa årets budget. 

  
11. Val av styrelsen enligt § 10 
  
Till val för 2 år 2013-2014 omvaldes som ordförande Kjell Holst Ängelholm - Skäldervikens SS. 
Till ledamöter för 2 år 2013-2014 omvaldes Leif Zadig Båtklubben Pärlan, Sven Olsson Skillinge Båtklubb och 
Henrik De Vries Smygehuks Båt och seglarklubb.  
Till ledamöter på 1 2013 omvaldes Arne Norling Lommabuktens SK. 



Till ledamöter på 1 2013 nyval av Petra Elg Abbekås Båtklubb och Börje Svensson Falsterbokanalens BK. 
  
12. Val av revisorer och revisorssuppleant §  
  
Till revisor för tiden 2013-2014 omvaldes Erhard Unmack Skanör. 
  
13. Val av valberedning § 13 
  
Till valberedning för år 2013 omvaldes som ordinarie Sven Andersson, Råå Båtklubb, Jan Börjesson, 
Lommabuktens Seglarklubb och  Bertil Järvig, Skåre Båtklubb. Nyval som suppleant Aleksandra Erlandsson 
Abbekås Båtklubb. Beslutades att utse Sven Andersson som sammankallande.  

  
14. Val av ombud till SBU Båtriksdagen 
  
Mötet informerade att styrelsen utsett Thomas Henriksson till Båtriksdagen. 
  
15. Behandling av motioner och propositioner 
  
Ordföranden gick genom samtliga motioner och propositioner till Båtriksdagen.  
Vid varje motion var stämman överens med styrelsen om den skulle bifallas eller avslås. Beträffande en 
proposition angående  
Ordföranden redogjorde läget angående sammanslagningen mellan SBU och SSF. Stämman röstade om Skbf 
skulle rösta för eller emot sammanslagningen på båtriksdagen. Sex klubbar med godkända fullmakter röstade och 
utslaget blev för sammanslagning, med en rösts övervikt 

 
16. Avslutning  
  
Ordförande avslutade Båtdagen och tackade deltagarna för mötet. 
  
Vid protokollet 
  
  

  

Jörn Plato 
  
Justeras 
  
  
Kent Danielsson     Per Tistad 
 


