Skånes Båtförbund
Protokoll 2017/4
Sammanträde 2017-04-24. Plats: Skåre Båtklubbs klubbhus.
Närvarande:

Kjell Holst
Petra Elg
Aleksandra Erlandsson
Tomas Henriksson
Björn Skarin
Henrik de Vries

Ej närvarande

Gitte Nählinder
Jörn Plato
Leif Zadig

0.
Inledning.
Mötet inleddes med att Kenneth Lundgren presenterade Skåre Båtklubb. Med sina
33 medlemmar är det en liten men livaktig klubb som har lediga platser!

1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnade styrelsemötet och hälsade ledamöterna välkomna till Skåre.

2.

Dagordning
Dagordning genomgicks och följande punkter lades till:
-Demokratifrågan
-Nål till Erhard Unmack
-Flytvästdagen 21/5
.

3.

Protokolljustering.
Dagens protokoll justeras av ordförande och Aleksandra.
Protokoll 2017/3 godkändes och lades till handlingarna.
4.

Ekonomi

Uppgörelse har träffats med Skanörs HF avseende faktiskt medlemsantal.

5.

Hemsidan.

Stadgar uppdaterade. Beslöts att stadgarna på hemsidan framgent är master.
6.

Kommittérapporter.

6.1 Barn och ungdomskommittén
Ett mail med länken till anmälan till ledarutbildningen ska skickas till alla klubbar men redan
nu kan man anmäla sig på vår hemsida: http://skanebat.se/utbildningshelg-for-ungdomarsommaren-2017/

6.2 Hamn och sjösäkerhet.
Inget.
6.3 IT och Info..
Fullsatt BAS-K utbildning, 10 pers, genomförd.
6.4 Juridik.
Inget.
6.5 Miljö.
Miljöskolan, en PowerPointpresentation om båtmiljö håller på att tas fram och kommer att
läggas ut på hemsidan
.Mail till klubbarna med uppgifter om havstulpanläget och testplatser.

Skärgårdsstiftelsen håller i sammanställningar för riket.
7.

Inkommande/avgående.

Verksamhetsberättelse från Simrishamn inkommen.
8.

Båtbottenfärger.

En demonstration av Happy Boat avseende bottenfärgsmätning har genomförts i
Limhamn. Björn var på plats och såg hur mätningen går till.
Det sammanställda resultatet av mätningen genomgicks sedan i närvaro av ett 70-tal
intresserade varav en var Tomas. Resultatet var att runt 10 – 15 % av kontrollerade
båtar visade spår av Tenn/TBT. Malmö kommun utlovade LOVA-bidrag med upp till
50% av kostnaden för blästring av botten på Malmöbåtar. Initiativtagaren till
demonstrationen , Britta Eklund, presenterad som forskare vid Stockholms
universitet men också ägare av företaget Happy Boat, erbjöd företagets tjänster att
analysera båtbottnar, landplatser mm.
Kjell besökte miljökonferensen om bottenfärger i Göteborg 20 april. En
sammanställning av dokumentationen från denna kommer på hemsidan.
9. Båtsamverkan och Coboats.

Skrivelser/reklam från rubricerade distribueras inom styrelsen f v b resp. klubbar.
10. Säkerhetsbesiktning.
Sven Andersson är förbundsansvarig för säkerhetsbesiktning i Skåne. Återuppstart
av verksamheten väntar.
11. Flytvästar (Kapten Väst) och samarbetsprojekt Öresund.
Trelleborg har framställt önskemål om flytvästar.
12. Förslag till sjösäkerhetsprojekt.
Säker båt – ett projekt som syftar till att aktivera säkerhetsbesiktningar. Bidrag från
SBUs fonder för sjösäkerhet kan erhållas.
13. Övrigt.
Demokratifrågan. Henrik är ansvarig för SBU. Skånes svar skall gå via SkBfs
styrelse. Björn är kontaktperson för SkBfs räkning.
Förtjänsttecken överlämnat till Erhard Unmack för mångårigt arbete som revisor i
SkBf.
14. Nästa möte.
Då 26/4 är helgdag förläggs nästa möte till 2017-06-01 kl 18.30. Plats blir Skillinge.
14.

Mötet avslutades.

Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet

Justeras

Justeras

Björn Skarin

Kjell Holst

Aleksandra Erlandsson

