
 
Förbundsråd 2013 

 

  Minnesanteckningar från Förbundsrådsmöte  

Tid: 2013-11-09  

Plats: Scandic Hotell, Segevång, Malmö  

Närvarande: 31 ledamöter från 9 medlemsklubbar  

1.  Ordförande hälsade välkommen till årets Förbundsrådsmöte. Dagordningen för dagens möte 

presenterades. Föreläsning om Navigationens historia är efter lunch. 
Kallelsen till mötet är gjord i enlighet med stadgarna. 

2. Ordförande började med att presentera SBU organisation utifrån fråga om utveckling och 

förnyelse av förbundet i enlighet med inkomna enkätsvar från medlemsklubbarna. Viktiga 
samverkansorgan och organisationer är Svenska Sjö, Tidningen Båtliv, Sjösportens 

Samarbetsdelagation - SSD, Nordiska Båtrådet - Nordbåt, European Boating Association – EBA, 
Båtlivsnämnden, Havsmiljörådet, Svealands Kustvattenvårdsförbund och Svenskt Friluftsliv.  

Vidare belyste ordförande enkätsvaren utifrån Miljökommittén, IT-kommittén, Juridiska 
kommittén, Hamn- och farledskommittén, Sjösäkerhets – Tekniska kommittén, 
Redaktionskommittén, Barn- och Ungdomskommittén.  

Under punkt IT-kommittén informerade Leif Z medlemsuppgifterna i BAS avläses direkt av SBU 
från medlemsklubbarna och är öppet t o m januari 2014. Vidare informerade Leif om planerad 
utbildning i BAS den 7 december 2013 för intresserade båtklubbar. Anmälan kan göras till 
leif@skanebat.se .  

Under Barn- och Ungdomskommittén informerade Gitte att förbundet arbetar med förebyggande 
diskriminering och trakasseriet inkl. sexuella trakasserier och är en del av förbundets 

värdegrundsarbete. Vidare informerade Gitte om nytt utbildningsmaterial för Jolleskolan I och II 

och Båtföraren. Utbildning på förbundsnivå kommer att rikta sig mot ledare, instruktörer, 
assistenter och planeras att genomföras under våren. I framtiden kommer utbildningar att 
genomföras på regional nivå.  

3. Ordförande informerade om förslag till stadgeändring att beslutas på Båtdagen. 
Förslaget avser SkBF:s stadgar enligt 1 § ändamål och syfte. Förslag till ändring enligt följande: 
Förbundet är en ideell och allmännyttig förening, och dess ändamål och syfte är att verka för 

medlemsföreningarna inom regionen ….   
4. Under punkt aktuella frågor informerade ordförande  

 Toalettavfall får inte släppas ut efter årsskiftet 2014/2015. Dock är detta möjligt på 
internationellt vatten. Sugtömningsstationer, och ombyggnad av båtarna krävs. 
Rekommenderas att man söker LOVA bidrag. Detta gäller också spolplattor och avfall från 

giftfärger.  

 Arbetsmiljön och säkerheten i hamnar är en aktuell fråga. Utbildning krävs för att svara för 
mastkran. Det krävs hjälm, sele och fallvajer. Detta gäller dock ej om klubben själv äger 
kranen. Viktiga frågor i detta sammanhang är ansvaret för egenkontroll i hamnen, av 
fritidsbåtar och säkerhet ombord. Mer kunskap kan inhämtas få förbundets hemsida.  

 Från Transportstyrelsen har kommit remiss angående vattenskotrar. Dess anses som fartyg 
vid viss hastighet. Förslag på att de inte får framföras 300 m från land. SBU kommer inte att 
tillstyrka detta utan menar att regler som gäller skall gälla. Frågan handlar om att tillämpa 
gällande regler.  

 Sjösäkerhetsrådet har tittat på statistik från 2012 angående antal omkomna som var 25. I 

år har redan 33 omkommit. Varför dör folk? Vissa svar kan sammanfattas med att 
personerna är oftast ensamma, har ej flytväst, någon alkohol, ej till havs utan på insjöar och 
kanaler. 

5. Efter lunch föreläste Bo AfWinklerfelt om Navigationens historia.  
6. Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

Vid anteckningarna  
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Sven Olsson  

sekreterare  
     

 


