Skånes Båtförbund
Protokoll 2017/7
Sammanträde 2017-08-31. Plats: Ostpirens Båtklubbs klubbhus Landskrona.
Närvarande:

Kjell Holst
Petra Elg
Aleksandra Erlandsson
Tomas Henriksson
Gitte Nählinder
Jörn Plato
Björn Skarin
Henrik de Vries
Leif Zadig

0.
Inledning.
Mötet inleddes med att ordförande Ronny Karlsson presenterade Ostpirens Båtklubb,
Klubbhuset ligger Lundåkrahamnen. Klubben har återupplivats med en stor
arbetsinsats och nya aktiviteter vilket har lett till att antalet medlemmar ökat med runt
50% under det senaste året. Klubbhuset har kompletterats med en kioskdel vilket
även ökat aktiviteten i hamnen,

1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnade styrelsemötet och hälsade ledamöterna välkomna till Ostpirens
Båtklubb.

2.

Dagordning
Dagordning genomgicks och följande lades till under punkten övrigt:
-Verksamhetsplaner för kommittèerna.
-Unionsstyrelsens möte i Lomma.
-Info om utvecklingen avseende NFB kansli.
-Coboats.(egen punkt)

3.

Protokolljustering.
Dagens protokoll justeras av ordförande och Aleksandra.
Protokoll 2017/5 och 2017/6 godkändes och lades till handlingarna.

4.

Ekonomi

Budgetuppföljningen visar på god överensstämmelse mellan teori och verklighet.
Tillkomsten av Limhamns SS påverkar positivt genom fler medlemmar.
5.

Hemsidan.

En blänkare om försvarsmaktsövningen Aurora-17 och Northern Coast läggs ut på
hemsidan snarast.
6.

Kommittérapporter.

6.1 Barn och ungdomskommittén.
Ledarutbildning för ungdom med föreningskunskap hölls 3-4 juni. 11 deltagare i åldrarna 15 25 år. Utvärderingen av kursen sade att deltagarna uppskattade momenten om hur man lär
ut på olika sätt och hur man hanterar en motorbåt mest. De tyckte inte att de hade så mycket
användning av föreningskunskapen när de arbetar på en båtskola/seglarskola.

6.2 Hamn och sjösäkerhet.
Lugnt. Limhamns SegelSällskap har tillkommit som medlem i SkBf. Klubben har ca
70 medlemmar.
6.3. IT och Info
En del pusslande för att få in Limhamns SS medlemmar i BAS. Noterades att
hjälptext i systemet avser äldre version.
BAS-utbildning 28/10 kl 09.00 hos Ostpirens BK i Landskrona.
6.4 Juridik.
Lugnt.
6.5 Miljö.

Siktet inställt på årets förbundsråd med miljötema och workshop.
7.

Inkommande/avgående.

Ecowashers skrivelse till Länsstyrelsen angående båtbottentvätt. Länsstyrelsen har
beslutat att inte bevilja LOVA-bidrag till spolplattor och mobila båtbottentvättar.
Översiktsplan för Malmö har utkommit. Notabelt är att inget är sagt om fritidsbåtar,
båtliv eller hamnar för fritidsbåtar i planen.
8.

Uppvaktning.

Intresset för märken, nålar och standar är lågt. Information om dessa skall ingå i
kallelsen till förbundsrådet i november.
9.

Förbundsråd.

Förbundsrådet hålls 2017-11-11. Platsen troligen Falsterbo kursgård. Ämnen blir
miljö och workshop.
10.

Förbundsråd och extra Båtriksdag 2017-11-28-29.

Detta möte, som beslutades av Båtriksdagen 2017, genomförs i Stockholm. Det som
tillkommit är den extra Båtriksdagen som är ett valmöte för unionsstyrelse 2018.
11. Båtsamverkan och Coboats.
Coboats har inkommit med kompletterande information om rapportsystemet,
12. Övrigt.
Verksamhetsplaner för kommittéerna.
Verksamhetsplaner för kommittèerna behövs. Tas fram till nästkommande
styrelsemöte.
Unonsstyrelsens möte.
Unionsstyrelsens möte 23 september är delvis förlagt till LommaBuktens
SeglarKlubb, delvis Malmö. SkBf representeras vid Lommabesöket av sekreteraren.
NFB.
Transportstyrelsen har begärt offert på NFBs verksamhet av SSF, SXK och SBU via
anbudsförfrågan. Oklarhet råder bl a om befintlig personals framtid.
Nya kurser för höghastighetsbåtar, intyg för seglare i tre steg och nytt VHF-certifikat
(LRC).
13. Nästa möte.
Nästa möte 2017-09-28. Platsförslag Simrishamn.
14.

Mötet avslutades.

Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade mötet.
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