
 

 
 

 

 

Skånes Båtförbund 
Protokoll 2013/9 

 

Sammanträde 2013-10-31 
 
Närvarande: Kjell Holst 

Petra Elg 
  Tomas Henriksson 

Gitte Nählinder 
Sven Olsson 
Jörn Plato 

  Börje Svensson    
Henrik de Vries 
P-O Westergren 
Leif Zadig 

   
  

1. Mötets öppnande  

Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöterna välkomna till MSS klubbvilla 
och restaurang,  Malmö. 

2. Dagordning 

Föreliggande dagordning med kompletteringar godkändes. 

3. Protokoll justering 

Till att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande utsågs P-O Westergren. 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

4. Ekonomi 

Kassören informerade att alla kostnader är bokförda och att ekonomin är god.  

Diskuterades olika åtgärdsförslag som ger mervärde för medlemmarna. 

Diskuterades planering av konferens om Miljö- och säkerhetsfrågor. Genomförs i 
februari 2014. 



5. Kommittérapporter 

Ungdomskommittén: Gitte informerade om arbetet kring frågor om diskriminering och 
trakasserier efter uppmärksamhet från förbundet. Utarbetas en allmän skrift som 
riktar sig till båtklubbarna, föräldrar och ungdomar. Frågan bör få uppmärksamhet i 
SBU värdegrund. 

Beslutades att skriften Båtföraren, SBU skall delas ut till alla medlemsklubbar, totalt 
50 ex skall beställas. 

IT-kommittén: Varje styrelseledamot uppmanas se över sin del av hemsidan för 
uppdatering. Ledamot ställde fråga om var manualen till nya BAS är? 

Revisorerna saknar några protokoll, sekreteraren ansvarar. 

Hamn- miljö och säkerhet: P-O arbetar med verksamhetsberättelsen. 
Verksamhetsplan för 2014 kommer vara klar innan årsskiftet.   

6. Frågor inom SBU 

Tidningen Segling planeras att upphöra. SSF önskar överföra förbundets sidor till 
Båtliv. SBU planerar samtidigt förtydligas med egna sidor. Frågan kommer att 
diskuteras under våren.  

Frågan om medlemsnyttan för SBU medlemmarna och utveckling av förbundet 
diskuteras på olika nivåer inom förbundet.  

 

7.  Frågor inom SkBF 

Begränsad enkät om båtplatspriser, lyft, vinterförvaring presenterades. Beslutades 
att fortsätta göra en genomgång med Jörn som ansvarig. 

Diskuterades engagemanget mellan medlemsklubbarna och förbundet. Frågan 
kommer att diskuteras på Förbundsrådsdagen.    

 

8.  Unionsrådet 

Till utbildning beslutades att anmäla Leif Zadig och Henrik de Vries. Utbildningen 
genomförs den 23 november 2013 och handlar om bl a kommittéarbete, 
framtidsfrågor inom SBU och informationsfrågor.  

9. Båtriksdagen 2015 

Båtriksdagen 2015 kommer att förläggas till Helsingborg. Beslutades att Gitte, 
Tomas och Christer Ericsson ansvarar för planeringen.  

 

10.  Inkommande och avgående post 

Diskuterades fråga om Falsterbokanalens öppettider. Frågan bör bli föremål för 
handling på SBU. Styrelsen menar att det finns goda förutsättningar att öka 
öppningstiderna under dagtid mellan kl. 06 till kl. 18.  

Inkommit enkätförfrågan från Länsstyrelsen i Skåne om friluftslivet och 
strandskyddet. Har besvarats av ordförande.  

    



11.  Övriga frågor 

Diskuterades olika förslag för julbord 2014. Beslutades att planera för ett julbord 
inom årets kostnadsram. 

Utbildning i BAS genomförs av Leif och Henrik den 7 december 2013. 

P-O tog upp fråga om arbetsdagar som genomförs inom klubbarnas ram vad avser 
försäkring, skatteplikt och kontrolluppgift. Beslutades att frågan tas upp med SBU. 

Informerades av Gitte om två SBU utbildningar om för instruktörer och handledare. 
Förbundet kommer att sponsra utbildningarna efter ansökan om projektmedel.  

SBU kurs planeras till april-maj 2014.   

 

12. Nästa sammanträde 

Kommande styrelsemöte är den 6 december 2013 med utgångspunkt från 
Centralstationens busshållsplats vid Börshuset kl. 19.00 för dem som så önskar. 
Buss är beställt. Styrelsemötet börjar kl. 19.15. Julbord med respektive kl. 20.00. 
Tomas svarar för beställningar och kontakter med restaurangen.  

 

Vid protokollet  Justeras    
 
 
 
Sven Olsson  Kjell Holst  P-O Westergren  


