Skånes Båtförbund
Protokoll 2017/2
Sammanträde 2017-02-16
Plats: Falsterbokanalens Båtklubb

Närvarande:

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

Ej närvarande

Björn Skarin

1. Mötet öppnas
Ordförande öppnade Styrelsemötet och hälsade ledamöterna välkomna.
2. Dagordning
Dagordning i enlighet med mall med tillägg under punkten Övrigt.
3. Protokolljustering
Protokollet justeras av Kjell Holst, Leif Zadig.
4. Ekonomi
Inget att tar upp.
5. Hemsidan
Aleksandra håller på att strukturera om hemsidan. Större förändringar kommer
att ske lite längre fram men mindre fix görs löpande. Kommittéerna fick i
uppdrag att se över sina texter, korta ner och skicka till Aleksandra.

Verksamhetsberättelserna kommer att finnas som länkar till dokumenten.
Fliken Hamn/Miljö samt SBS flyttas under Kommittéer. Henrik ordnar en ny
interaktiv Skånekarta med båtklubbarna utplacerade på rätta ställen. Det ska
vara klickbart och leda till respektive klubb.
Närmaste publicering blir: BAS-kurs, information om utbildning för
ungdomsledarna samt om den i veckan genomförda miljökvällen.
Aleksandra utarbetar en grafisk profil för SkBf som skall användas i tryckta
och digitala publikationer.
6. Kommittérapporter
a. Barn- och Ungdomskommittén
Gitte och Henrik presenterade ett förslag till en utbildning för
ungdomsledare. Kursen skulle omfatta föreningsläran, ledarrollen samt
säkerheten. Det finns även en tanke om en webbaserad utbildning med
fördjupad kunskap och möjligheten till en examination. Den lösningen ger
möjligheten att erbjuda flera att delta i utbildningen då det normala antalet
platser ligger på ca 20. Kursen är planerad till den 3-4 juni i
Falsterbokanalens Båtklubb.
b. Hamn- och Sjösäkerhetskommittén
Tomas har varit gäst på Lagunens styrelsemöte där han har informerat om
SkBf:s verksamhet och den hjälpen och stödet som anslutna klubbarna
kan få från oss. Nästa besök är planerat till Limhamns Yacht Club.
c. IT- och informationskommittén
En BAS-kurs arrangeras den 25/3. Leif har skickat inbjudan och
informationen kommer att läggas ut på hemsidan. Efter utskicket har
redan 6 deltagare anmält sig. En ny kurs får planeras till hösten.
Önskan om att äska pengar till kursverksamheten från SBU.
d. Juridiska kommittén
Förslaget till utbildningskvällar för revisorerna, temakvällar om
styrelsansvaret och juridisk ansvar i ideella och andra föreningar.
e. Miljökommittén
I veckan har Petra genomfört en lyckad miljökväll. 15 personer från 8
klubbar har deltagit. Roland Örtengren från Västkustens båtförbund
pratade om SBU:s miljöarbete och Jens Ratcovich tog upp bl.a LOVA
bidraget och Länsstyrelsens miljörapport. Christer Eriksson från Domstens
båtklubb tog upp en viktig fråga om tolkningen av regler. Ett fall där
båtklubben och komunnen tolkar regelverket olika. Under kvällen pågick
många intressanta diskussioner och det har redan kommit önskemål om en
liknande kväll längre fram.
Förslag från Petra att utarbeta en digital Miljöskola.
7. Inkommande avgående
Inget har tagits upp.

8. Säkerhetsbesiktning i Skåne´
I veckan har ägt rum ett möte i Växjö, dock var Skåne representerad bara av
Sven Andersson och Kjell Holst. Det finns behovet att göra något lokalt. På
mötet kom ett förslag att återuppta tanken om tematräffar och utbildningar av
säkerhetsombud. Sven Andersson får i uppdrag av styrelsen att titta närmare
på utformningen av säkerhetsgenomgångar.
Utbildade och av SkBf certifierade säkerhetsombud skulle kunna utföra
säkerhetsbesiktningar i sina egna klubbar och i andra klubbar som vill anlita
dem. Kostnad per besiktning är 600:- och resulterar i ett protokoll som kan
registreras i BAS. Det pågår en diskussion med Svenska Sjö om sänkta
premier och självrisk för de båtägarna som gör säkerhetsbesiktningar
regelbundet, dvs vart femte år.
9. Flytväst- och samarbetsprojekt i Öresund
Det måste finnas en intresserad båtklubb i Öresund som vill inleda ett
samarbete. Aktiviteten vilande tillsvidare.
10. Förslag till sjösäkerhetsprojekt
SkBf ska äska pengar till flyttvästar som kan delas ut under sommaren i
samband med klubbarnas olika aktiviteter, som Hamnens dag, Prova på
vattensporter etc. Klubbarna får anmäla intresset genom ett formulär.
Aleksandra utformar formuläret och länken till den skickas per mail och läggs
ut på hemsidan. Info om evenemanget kommer också att läggas i in SkBf:s
almanacka där alla klubbar kan se vad som är på gång hos andra.
11. Båtdagen 11 mars 2017, Årsberättelse, m.m.
Allt är klart för Båtdagen. Aleksandra lägger ut en länk till formuläret för
fullmakt. Det blir enklare att använda det i stället för pdf eller Word som
behöver skannas och skickas tillbaka. Formuläret måste fyllas i av
firmatecknaren.
Ungdomskommittén får några minuter för informationen om den nya
utbildningen. Övriga kommittéer får också korta presentationer. Även
förändringarna på hemsidan skall nämnas.
12. Motioner till Båtriksdag 2017, Nomineringar
Båtriksdagen diskuterades. Inga kommentarer till motionerna.
13. Övriga frågor
a. Enkät
Efter många ansträngningar som lagts från styrelsens sida har vi nu fått
svar från 19 av 36 klubbar. Kjell har skickat svaren till SBU.
b. Action lista
Gitte efterlyser en lista där vi kan enkelt se vad, vem och när vi ska göra?
Aleksandra gör ett formulär som leder till en Excel i Drive där allt att göra
samlar sig prydligt och strukturerat. Aleksandra skapar tillsvidare ett
gemensamt konto för inloggning till Drive. Längre fram kan vi diskutera
behovet av enskilda konton och mailfunktionen.

14. Nästa möte
Eftersom nästa möte skulle vara precis innan Båtriksdagen togs det beslut att
ta nästa möte i april.
Datum: 24 april 2017
Tid: 18:30
Plats: Preliminärt i Skåre
15. Mötet avslutas
Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade mötet.
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