
 
 

Skånes Båtförbund  

 

Protokoll 2017/5 

Sammanträde 2017-06-01. Plats: Skillinge Båtklubbs klubbhus. 
 
Närvarande: Kjell Holst 
  Petra Elg 
  Aleksandra Erlandsson 
  Tomas Henriksson 
  Gitte Nählinder 
  Jörn Plato 
   Björn Skarin 

  
Ej närvarande: Henrik de Vries 
  Leif Zadig 
 
0.  Inledning. 
Mötet inleddes med att Sven Ohlsson presenterade Skillinge Båtklubb, bildad 1980. 
Klubbhuset ligger på arrenderad mark och i samband med markförsäljning har det 
visat sig att de exakta tomtgränserna varit oklara. Klubbhuset ligger några decimeter 
in på angränsande tomt. Med hjälp från SBU har situationen nu lugnat ner sig. Mer 
om Skillinge Båtklubb. 
 

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

 

2. Dagordning 

Dagordning genomgicks och följande lades till: 

-Båtsamverkan. Fler leverantörer har tillkommit. 

-Info om försvarsövning 

-Sökning efter miljöpåverkande substanser m h a hund. 

 

3. Protokolljustering. 

Dagens protokoll justeras av ordförande och Aleksandra.  

Protokoll 2017/4 godkändes och lades till handlingarna. 

 

4.  Ekonomi 

http://skanebat.se/hemma-hos-skillinge-batklubb/


Budgetuppföljningen visar på god överensstämmelse mellan teori och verklighet. 

 

5. Hemsidan. 

Verksamhetsplaner för 2018 efterlystes inför 2018. Måste tas fram under hösten 
2017. 

Kalenderns innehåll diskuterades. Alla möten inom SkBf och SBU samt deadlines bör 
vara med. Önskvärt att klubbarnas kalendrar också innehåller länkar till SkBf 
kalender. 

Allmänna händelser, båtmässor, Stora Båtdagen bidrar till ökat läsvärde och bör 
ingå.  

Konsumentverket har publicerat en rapport om risker med uppblåsbara flytvästar som 
inte underhållits enligt tillverkares anvisningar, Risk att gastuben kan gängas ur. Länk 
till rapporten läggs in på hemsidan. 

 

6. Kommittérapporter. 

6.1 Barn och ungdomskommittén 

Ledarutbildning för ungdom med föreningskunskap hålls 3-4 juni. Första gången kursen 
hålls. Flera förbund och Svenskt Friluftsliv har visat intresse för utbildningen.  

 

6.2 Hamn och sjösäkerhet. 

Möte med Limhamns segelsällskap genomfört.  

 

6.3. IT och Info.. 

Intresse för utbildningsinsatser BAS från flera klubbar.  

E-faktura aktuellt och borde väcka intresse hos flera klubbar. 

Ett nytt BAS-B aktuellt i samband med att säkerhetsbesiktningarna reaktiveras.  

En standardtext för medlemsavtal avseende PUL behövs. 

 

6.4 Juridik. 

Frågan om klubbars ansvar avseende förtöjningar och krav därpå har aktualiserats. 
En möjlighet som framfördes är att ta upp förtöjningskrav i medlemsavtal om platser.  

 

6.5 Miljö. 

En miljöpolicy är på gång från SBU. 

Miljöcoachutbildning anordnas av SBU i september.  

Årets båtråd inriktas mot miljöfrågor. 

En miljökonferens för SkBf-anslutna klubbar planeras till oktober. Inbjudan kan även 
gå till angränsande förbund. 



  

7. Inkommande/avgående. 

 

Inbjudan till Simrishamns seglarvecka inkommen. 

 

8. Båtsamverkan och Coboats. 

SBU har hänskjutit ansvaret för Båtsamverkan och rapportsystem till 
Sjösäkerhetskommitten inom SBU.  

Coboats har inte kommit med utlovad info. 

Ett nytt system, Tryggve, har tillkommit Tryggve är likartat Coboats men mer info om 
systemet krävs. 

 

9. Demokratifrågan. 

Svar från förbunden har börjat komma in. Skånes Båtförbund har också besvarat 
enkäten. 
 

10. Övrigt. 

Stor försvarsövning med deltagande från flera länder 11 - 21 september. 

Under sommaren förövningar  med hög fart och åtföljande svall. Förtöjning för hårt 
väder rekommenderas i aktuella områden! 

Kumla – Norstorp miljöstiftelse önskar förslag på områden för att testa sökning efter 
miljögifter med hjälp av hund.  

Julbord preliminärt 8/12.  

 

11. Nästa möte. 

Nästa möte 2017-08-31. Platsförslag Simrishamn eller Lundåkra.  

 

12.  Mötet avslutades. 

 

Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade mötet. 

Ett varmt tack också till Sven Ohlsson som ordnade allt det praktiska. 

 

Vid protokollet  Justeras  Justeras 
 
 
 
 
Björn Skarin  Kjell Holst  Aleksandra Erlandsson 
 



 

 


