
 
 
 

 

Skånes Båtförbund  

 

Protokoll 2017/1 

Sammanträde 2017-01-27. Plats: Landskrona Segelsällskaps klubbhus 
 
Närvarande: Kjell Holst 
  Petra Elg 
  Aleksandra Erlandsson 
  Tomas Henriksson 
   Björn Skarin 

Leif Zadig 
Henrik de Vries  

   
Ej närvarande Gitte Nählinder 
  Jörn Plato 
 
0.  Inledning. 
Mötet inleddes med att Peter Malmberg och Martin Jakobsen presenterade 
Landskrona segelsällskap. 
  
 

1. Mötets öppnande  
Ordförande öppnade styrelsemötet och hälsade ledamöterna välkomna till 
Landskrona. 

 

 

2. Dagordning 

Dagordning i enlighet med mall med tillägg av fråga från Abbekås, representation vid 
båtriksdagen och något om Coboats. 

 

3. Protokolljustering. 

Dagens protokoll justeras av ordförande och Aleksandra. Protokoll 10 2016 lades till 
handlingarna. 



4.  Ekonomi 

Årsredovisningen klar och godkänd av revisorerna.  

Kassatillgångarna är i dagsläget onödigt stora och bör utnyttjas till aktiviteter. Olika 
förslag diskuterades, bl. a utbildning av klubbfunktionärer och miljöutbildningar. 
Möjligheter till samverkan med danska organisationer bör undersökas.  

Budgetförslag för 2017 diskuterades och kommer att presenteras på Båtdagen.   

 

5. Hemsidan. 

Kallelsen till Båtdagen läggs ut i sin helhet på hemsidan. Kompletteras med 
årsredovisning och bokslutskommentarer till kallelse 2. 

Organisationsschemat behöver uppdateras med separat miljökommitté. 

Information om Båtdagen med tillhörande handlingar kommer att läggas ut på 
hemsidan omkring den 16 februari. 

Aleksandra fortsätter med justeringar av hemsidans struktur. 

Petra och Aleksandra tar fram en ny sida för Miljö 

 

6. Kommittérapporter. 

6.1 Miljö. 

Miljömöte 15/2 i Lagunens klubbhus. Representanter från Länsstyrelsen och SBU 
deltar med hänsyn till den rapport som Länsstyrelsen publicerat.  Just nu 12 anmälda 
deltagare. 

 

6.2 Hamn och sjösäkerhet. 

Konferens för säkerhetsbesiktningsmän för södra Sverige genomförs 2017-02-11. I 
Ljungby gemensamt med Småland och Blekinge.  

Aktuellt att säkerhetsbesiktigad båt kommer att få reducerad självrisk i försäkringen 
efter besiktning och fem år framåt. Pris för besiktning är f n 600:-. 

 

6.3 BAS. 

Ny utbildning i mars. 

 

6.4 Information. 

SBU-enkäten. De flesta klubbarna har nu lämnat svar. 

Båtsamverkan. Coboats system för informationsspridning avseende t.ex egna 
klubben, stölder mm. Intressant lösning som är kostnadsfri om reklam accepteras. 
Systemet kan nyttja BAS adressregister. 

Tas upp på båtdagen som förslag till klubbarna att ansluta sig. 



 

7. Inkommande/avgående. 

Information/reklam om spillbox med förfrågan om det förelåg ett behov i dagsläget. 
Styrelsen har inte blivit uppvaktad i något sådant ärende. 

 

8. Båtriksdagen 2017. 

SkBf har nominerat Henrik de Vries till unionsstyrelsen. 

Representationen från SkBf blir följande: 

Kjell åker på SBU:s bekostnad. 
Henrik och Petra åker som SkBf delegater, med fullmakt, på SkBfs bekostnad.  
Leif och Björn åker, som SkBf delegater, på SkBf:s bekostnad.  
 
Motioner till Båtriksdagen. 
SkBfs åsikter. 
Två motioner om begränsning av röstetalen. Stöds. 
Basregister får ej nyttjas för reklam av annan än SBU. Stöds. 
Uppdrag till SBU att försöka reducera avgifter till Swedbank. Stöds. 
 
 

9. Övriga frågor. 

Önskemål från Abbekås Båtklubb att en representant från SkBfs styrelse redogör för 
verksamheten på årsmötet 2017-02-11. Henrik tar på sig detta. 

 

10.  Nästa möte. 

Nästa möte: 2017-02-16  

Plats: preliminärt Skillinge. 

 

11.  Mötet avslutades. 

 

Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet  Justeras  Justeras 
 
 
 
Björn Skarin  Kjell Holst  Aleksandra Erlandsson 
 

 

 


