Skånes Båtförbund
Protokoll 2016/2
Sammanträde 2016-02-25
Plats Råå Helsingborgs Segelsällskap, Råå
Närvarande:

Kjell Holst
Gitte Nählinder
Tomas Henriksson
Jörn Plato
Börje Svensson
Leif Zadig

Ej närvarande:

Björn Skarin
Henrik de Vries
Petra Elg

1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöterna välkomna.

2.

Dagordning.
Dagordningen godkändes.
3.
Protokolljustering.
Till att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande utsågs Leif Zadig.
Föregående protokoll godkändes, justerades och lades därefter till handlingarna.
4.

Kommittérapporter

Information:
Hemsidan har fräschats upp.
Ungdomskommittén: Ledarutbildning ges under våren. Gitte önskar att en
påminnelse går ut med kallelsen till Båtdagen.
5.
Inkommande och avgående.
Remiss har inkommit ang. Översiktsplan för Nyhamnen i Malmö. Ordförande
konstaterade att vi har tidigare haft en båtklubb i närheten, men den avvecklades då

förslag till ny hamn för klubben aldrig kom. Nu finns anledning att ta upp detta iför
den nya översiktsplanen.

6.
Stora Båtklubbsdagen i Stockholm
Ingen i styrelsen hade för avsikt att åka till Stockholm. Ordförande har möte i
Stockholm med besiktningsmän den 7 mars.
7.
Båtdagen den 12 mars 2016
Det är få anmälda till Båtdagen och en påminnelse bör skickas ut. Likaså har få
anmält sig till HLR kursen.
8.
Båtriksdagen 9-10 april 2016
Motionerna har genomgåtts. Skbf har nominerat flera kandidater och alla nominerade
bör finnas på plats.
9.
Broschyr om Skbf
Gitte hade noterat behov av korrigeringar i broschyren och önskade att bilder på barn
och motorbåtar, för att sedan få den tryckt enligt offerten.
10.
Säkerhetsbesiktare i Skåne
Ordföranden har fått förfrågningar om säkerhetsbesiktare i Skåne och kunde
konstatera att vi har inte som Blekinge någon hänvisning eller möjlighet till kontakt via
vår hemsida. Hemsidan bör kompletteras med sådan information.
11. Ansökan om bidrag till barn- och ungdomsutbildningar
Gitte lämnar in en ansökan för de planerade utbildningar för 2016 0ch 2017.
12. Övriga frågor
SBUs hemsida hänvisar till båtklubbar, som inte är våra medlemmar och kartan visar
på fel platser.
13. Nästa möte
Nästa möte är konstituerande möte efter båtdagen den 12 mars. Prel. kommer mötet
därefter att sker den 28 april, plats ej bestämt.
14.
Mötet avslutas.
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet
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Leif Zadig

