Skånes Båtförbund
Protokoll 2014/6
Sammanträde 2014-09-25
Närvarande:

Kjell Holst
Gitte Nählinder
Sven Olsson
Jörn Plato
Börje Svensson
Björn Skarin
Henrik de Vries

Ej närvarande

Tomas Henriksson
Petra Elg
Leif Zadig

1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöterna välkomna till hemmet hos Sven i
Brantevik. Ordförande tackade värden för god mat.

2.

Dagordning
Föreliggande dagordning godkändes efter komplettering med några övriga frågor.

3.

Protokolljustering

Till att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande utsågs Börje Svensson.
Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna.

4.

Ekonomi

I kassörens frånvaro förelåg ingen skriftlig ekonomirapport men muntligt rapport
försäkrade att ekonomin är god och inga uppseendeväckande utgifter föreligger.
5.
Kommitté rapporter
IT-info: SBU kommer att genomföra BAS-utbildning för södra regionen förlagd till Växjö.
Förbundet kommer att genomföra denna utbildning för medlemsklubbarna i Skåne.
Information om utbildningen samt utbildningsprogram kommer att skickas ut i oktober till
alla medlemsklubbar.
Sjösäkerhetsfrågor: Ordförande informerade om en hamn som frivilligt flyttat en sjöprick
och samtidigt anmält detta till Sjöfartverket. Verket gjorde därefter kontrollmätning till en
enorm kostnad. Med ledning av detta fall rekommenderas att båtklubbar inte tar på sig
att ansvara för utmärkningar.

Hemsidan: Henrik presenterade Skärgårdsstiftelsens hemsida som är föredömligt
uppbyggd och kan med SBU och SSF hemsida vara en grund att utvecklas efter. Henrik
har idéer som kan ligga till grund för vår hemsida.
I avvaktan på att vår hemsida moderniseras är det viktigt att vår egen är uppdaterad.
Varje ledamot har ansvara för sin del. Ändringar anmäls till Anna Birgersson, Pärlan
alternativt till Leif Zadig.
Ungdomskommittén: Gitte har fått förfrågan från Hälsinglands Båtförbund om möjlighet
till att kunna utnyttja BAS för att skapa kölista för seglarskolor. Beslutades att Jörn ska
titta på frågeställningen och lämna rapport till Gitte.
Gitte informerade att utbildningmaterialet Båtförarutbildning ska kompletteras med en
manual.
Gitte medverkar i genomförande av SBU kurs för 16-25 ungdomar. Likaledes utbildning
för instruktörer. Beslutades att information om detta lämnas på Förbundsrådsdagen.
Hamn- och miljö: Ordförande informerade från konferens Nordbåt. Powerpoint bilder
biläggs.
Kjell informerade från SBU:s styrelsemöte bl a allmänt om sjössäkerhetsfrågor från
Sjöfartsverket, ex fyrar och märken i Vänern.
Vi har ett stort antal flytvästar efter Båtriksdagen. Beslutades att västarna skall delas ut
på Förbundsrådsdagen genom lottning.
Frihavnförordningen är fortfarande aktuellt att belysa och utveckla för våra
medlemsklubbar. Ordförande fortsätter att utreda förutsättningarna.
SBU navigationstävling (torrnavigation) ska återupptagas i höst.
Drunkningsolyckorna hittills i år är glädjande färre än tidigare (15).
Diskuterades fråga om ankring på svaj och lanternföring. Finns ett uppmärksammat
rättsfall, se Båtliv nr 5.
Båtsamverkan med polis och båtklubbar i syfte att minska stölder är akutellt. Se Båtliv/5.
Frågan om säkerhetsbesiktning kommer att bli aktuellt igen. Pengar för projektet
kommer från Friluftfrämjandet.
6.
Planering för Förbundsrådsdagen
Förbundsrådsdagen ska genomföras den 15 november 2014. Plats på Hotel Scandic,
Segevång. Tomas ansvarar för bokning.
Förslag på informationspunkter: Båtsamverkan med polismedverkan, Båtförarutbildning,
Toatömning och spolplattor, information om hemsidans utveckling, information från
Nordbåt, Frihavnsförordningen, Flytvästutdelning, Budget, SBU avgiftshöjning,
frågeställningar inför Båtriksdagen.

7.

Övriga frågor

Planering inför Båtriksdagen diskuterades. Beslutades att middag ska serveras på båten
mellan Helsingborg och Helsingör. Kjell ska försöka utverka till att vi får besöka
komandobryggan. Arbetsguppen fortsätter med planeringen och återrapporterar på
kommande styrelsemöte.
8.

Nästa sammanträde

Nästa styrelsemöte beslutades att genomföras 23 oktober 2014 kl 18.30 i Lomma.
Obs! datumet som är en vecka tidigare än tidigare beslut.
Vid protokollet

Justeras

Sven Olsson

Kjell Holst

Börje Svensson

