Skånes Båtförbund
Protokoll 2016/5
Sammanträde 2016-02-02
Närvarande:

Ej närvarande

1.

Kjell Holst
Petra Elg
Tomas Henriksson
Björn Skarin

Aleksandra Erlandsson
Gitte Nählinder
Henrik de Vries
Jörn Plato
Leif Zadig

Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöterna välkomna

2.

Dagordning.

Dagordningen godkändes med tillägg av klubbenkäten, miljökonsulenter
ochstöldmärkning under övrigt.

3.

Protokolljustering.

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

4.

Ekonomi.

Avvaktar till nästa möte. Kontoplanen kan behöva en översyn m h t Miljö som egen
kommitté

5.

Kommittérapporter.

Miljö: ”Tulpanplattor” finns att gratis erhålla från Peter Karlsson SBU eller Anna på
Skärgårdsstiftelsen. Plattorna sänks ner i vattnet och besiktigas dagligen under
säsongen. När larverna börjar sätta sig är det sedan dags att larma. En kort
miljöutbildning kan också erhållas.
Sjösäkerhet: Säkerhetsbesiktning har kommit att ligga i träda. Besiktningsmän finns
men har för lite att göra. Verksamheten skall återupptas.
BAS: En organisation för BAS med regionala konsulenter skall formaliseras. Leif,
Jörn och Aleksandra utses från SkBf.

6.

Inkommande och avgående.

Inget inkommande. Broschyrer från SkBf skickade till SBU.

7.

SBU-enkäten.

Vi kompletterar med kolumnen Båttyp. Båttyperna är Segel, Motor och Övriga.
Typerna S och M avser då övernattningsbara båtar. Det blir medvetet ett grovt mått.
Faddrar kontaktar sina resp klubbar. Start snarast för att ha det klart till slutet
september för sammanställning.

8.

Övrigt.

Stöldmärkning. Två metoder, DNA och mikropunkter. Oberoende av metod minskar
stöldbegärligheten och rekommenderas därför.

9.

Nästa möte.

Nästa möte torsdag 25 augusti på plats som bestäms senare.

10.

Övrigt.

En organisation för miljöarbetet är aktuell. Förbunden skall ha en miljökonsulent som
sedan skall ha miljöombud i kubbarna. Petra blir miljökonsulent för SkBf.
Julbord preliminärbokat för 30p 2016-12-09 kl 18 på Översten.

11.

Mötet avslutas.

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Björn Skarin

Kjell Holst

Petra Elg

