
 
 
 

 

Skånes Båtförbund  

 

Protokoll 2016/7 

Sammanträde 2016-09-22 
 
Närvarande: Kjell Holst 
  Gitte Nählinder 
  Tomas Henriksson 
   Jörn Plato 

Björn Skarin  
  Leif Zadig 
   
Ej närvarande Petra Elg 
  Aleksandra Erlandsson 
  Henrik de Vries 

1. Mötets öppnande  

Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöterna välkomna till Falsterbokanalens 
BåtKlubb. 

 

2. Dagordning 

Föreliggande dagordning godkändes med tillägg av punkt avseende 
funktionärsrekrytering och utbildning under Övrigt.  

Ledamöterna fick även ta del av FBKs förslag till hur den framtida hamnen skulle 
kunna utformas. Förslaget visades i form av en informativ modell i skala 1:200.  

  

3.  Protokolljustering och protokollhantering  

Till att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande utsågs Gitte. 

Styrelseprotokollen skall distribueras till revisorerna vilket har missats. Sekr åtgärdar 
snarast. 

 

  

4. Ekonomi  

Budgetuppföljning.  Utfall följer plan med ett, f n, mindre överskott.  



SkBf är nu registrerat för F-skatt. 

 

5. Kommittérapporter. 

Inget  

 

6. Inkommande/avgående. 

 

Inget 

 

7. Förbundsråd. 

Förbundsrådet genomförs 12/11. Då Scandic Segevång drabbats av eldsvåda flyttas 
mötet till Scandic Star i Lund. 

Peter Grywenz , VD på Sv Sjö, berättar om det nya Sv Sjö och idéer angående 
båtbesiktning. Bertil Mattson berättar om sin världsomsegling. 

Kallelse via mail till ordförande och sekreterare i anslutna klubbar. 

 

8.  SBU-enkäten om klubbarnas villkor. 

 

Insamling, påminnelser till klubbarna pågår. 

 

9.  SBU direktiv 

Ordförande drog ändringarna i direktiven. 

 

10.  Övrigt. 

Moms på båtplatser. Skatterättsnämndens förhandsbesked ang moms på upplåtelse 
av mark- och hamnanläggningar säger att 25% moms skall utgå. Beslutet kommer att 
överklagas. 

SBU delar gratis ut ett större antal flytvästar i Stockholm. Kjell efterlyste förslag till 
projekt Flytväst i Skåne. 

SBUs nya kommunikatör Lisa efterfrågar i mail tre punkter med områden där 
förbunden inte tycker att kommunikationen fungerar bra samt ett exempel där något 
genomgående fungerar bra. Begäran bordlades. 

Funktionärsutbildning/instruktörsutbildning. Styrelsen stöder projektet Nya båtfolket. 

Gitte skriver ansökan till Patrik/SBU. 

Det traditionella julbordet är bokat på Översten, Malmö den 9 dec kl 18.00. Inbjudan 
till styrelse, valberedning och revisorer ca 1/11. 

 

11.  Nästa möte. 



Nästa möte: 2016-10-27.  

Plats: Helsingborgs Yacht Club.  

Jörn kontaktar HYC. 

 

12.  Mötet avslutades. 

 

Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet  Justeras  Justeras 
 
 
 
Björn Skarin  Kjell Holst  Gitte Nählinder 
 

 

 

 

  

 

 


