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Ledamöterna fick inledningsvis en kort presentation av HYCs verksamhet. Bl a finns
en ”lokal frihamnsordning ” mellan HYC och Helsingörs hamn. Utsikten över Sundet
från klubbhuset beundrades.

1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöterna välkomna till Helsingborgs
Yacht Clubs klubbhus på Parapeten i Helsingborgs norra hamn..

2.

Dagordning
Föreliggande dagordning godkändes med tillägg av punkt SBUs information till
båtklubbarna och länsstyrelsens kartläggning av miljötillståndet i Skånes
småbåtshamnar under punkt Övrigt.
Dagens protokoll justeras av Ordförande och Aleksandra.

3.

Ekonomi

Ekonomi följer planen.

4.

Kommittérapporter.

BAS-kurs inställd p g a för få deltagare. Ny kurs i januari. Aleksandra till BAS-kurs i
Stockholm.
Ungdomsledarutbildning i föreningskunskap planerad till våren 2017.
Utbildning till miljöcoach aktuell men problem med datum då kursen kolliderar med
förbundsrådet.
Hamn inget nytt.
Nordiska båtrådet. Finsk båtskatt diskuteras. Finland har krav på årlig
säkerhetsbesiktning av båtar som dessutom är krav för att vara medlem i klubb.
5.

Inkommande/avgående.

Yttrande till Vellinge kommun angående Falsterbokanalen skickat.
Utträdesansökan från Klagshamns båtklubb inkommen. Medlemmarna överflyttas till
Klagshamns hamnförening där de tidigare också varit medlemmar. Ansökan
inkommen och är i överensstämmelse med stadgarna. Beslutades att bevilja utträde
fr o m 2017.
6.

Förbundsråd.

Förbundsrådet 12/11 på Scandic Star i Lund. Antalet deltagare önskas en vecka i
förväg.
7.

SBU-enkäten om klubbarnas villkor.

Dålig svarsfrekvens noteras. Okänt om klubbar svarat direkt till SBU.
8.

SBU Unionsråd och extra Båtriksdag.

Det saknas något om värdegrund i direktiven.
Många ”att” men inget om hur man skall arbeta för att nå dithän.
Många områden har lämnats därhän, t.ex NFB, båtturism, ungdomsverksamhet,
samordning av bestämmelser internationellt mm.
9.

SkBfs hemsida.

En länk till SBU saknas f n.
Uppdatering av aktuellt och kalender diskuterades. Beslöts att detta skall kunna
skötas av styrelsemedlemmarna direkt.

10.

Övrigt.

10.1. Info från SBU. SkBfs styrelse har tidigare beslutat att ingen reklam skall
förekomma.
10.2 Länsstyrelsen i Skåne har publicerat en rapport avseende Miljötillståndet i
Skånes marina småbåtshamnar, diarienummer 575-18402-2015. Rapporten är
kraftigt tendensiös och osaklig. Kjell tar kontakt med berörd(a) inom länsstyrelsen.

11.

Nästa möte.

Nästa möte: 2016-11-24.
Plats: Klagshamn alt Landskrona SS.
12.

Mötet avslutades.

Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade mötet.
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