Skånes Båtförbund
Protokoll 2018/4.
Sammanträde 2018-04-26.
Plats: Abbekås.
Närvarande:

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

Från ABK fyra representanter.
0. Ordförande i ABK, Bengt-Göran Nilsson, presenterade klubben.

1.

Mötets öppnande.

Ordförande öppnade styrelsemötet och hälsade ledamöterna välkomna till Abbekås.

2.
Dagordning.
Dagordning genomgicks. Till dagordningen lades
Stölder i Lomma.
Dagordningen godkändes.

3.
Föregående protokoll och Protokolljustering.
Protokoll 2018/3 godkändes och lades till handlingarna.
Dagens protokoll justeras av ordförande och Aleksandra Erlandsson.
4.

Ekonomi.

Ingen budgetuppföljning klar m h t kassörsbytet. Genomgång av rutinerna och
överlämning sker inom kort.

5.

Hemsidan.

Aleksandra har varit på ett möte på SBU angående förbundens hemsidor. Med hjälp
av webbyrå Pigment, som tidigare har utformat SBU:s hemsida vill man ta fram en
gemensam webbsidemall för förbunden. Hittills har 10 förbund visat intresset och det
var utgångspunkten för offerten som Pigment har kommit med. Kostnaden per
förbund beräknas till 13.000 inkl. moms.
Det finns klara fördelar med en mall som ser lika för alla förbund, det ger en
igenkänningskänslan och tillhörigheten till SBU. Drift och uppdateringar sköts enligt
offerten av Pigment och det webbhotell som passar bäst med Wordpress. Eftersom
förbundens sidor enligt önskemålen ska vara autonoma med bibehållen webbadress
och inte ligga under SBU:s ”huvudsida” kommer hosting att vara separat. Det innebär
en årlig kostnad per förbund på 2.100:- inkl. moms. Beslut om SkBf ska gå vidare
måste tas per mail eftersom nästa styrelsemöte kommer att vara efter offertens
utgådatum.
6.

Kommittérapporter.

Barn och ungdom.
Inget planerat f n.
Hamn och sjösäkerhet.
Inget att rapportera.
IT och Information.
C4SS i huvudsak klart.
Utbildning BAS grundkurs blev inställd p g a för litet deltagarantal.
Dålig timing med tanke på vårrustning och sjösättning?
Juridik.
Ingen aktivitet.
Miljö.
Miljöcoacherna har saknat direkta kopplingen till miljökommittén. I fortsättningen
kommer Petra att vara länken mellan coacherna och kommittén.
TBT år fortfarande, trots förbud sedan 1989, ett problem. Båtägaren är ansvarig för
att tillse att inget läcker ut. TBT inte får, av arbetsmiljöskäl, inte blästras bort. Den
tidigare möjligheten till bidrag (LOVA-bidrag) har dragits in.
En miljökonferens planeras till oktober. Samordning med Hamn och sjösäkerhet?
7.

Inkommande/avgående.

Inget att rapportera.

8.

Rekrytering.

Tre ledamöter saknas f n i styrelsen.
Jörn har förslag på en BAS- och hamnkunnig.
Tomas har också ett förslag som skall tillfrågas.
Förslaget är att adjungera nya för en prövotid och att sedan få dessa valda till nästa
årsmöte.
9.

Klubbarnas aktiviteter.

Ordföranden uppmanade till att aktivera klubbarna att starta projekt rörande
sjösäkerhet och ungdomsprojekt. Medel till projekt finns att hämta från SBU. Så t.ex
kan medel erhållas för att bedriva seglarskola.
10.

Utbildningssamarbete.

Beslöts att bjuda in Småland och Blekinge till utbildningar som bedrivs i SkBfs regi.
11.

Avrapportering av Båtriksdagen.

Uppsköts av tidsskäl.
12.

Övriga frågor.

Stölder i Lomma.
De senaste dagarna har fyra båtmotorer stulits, tre båtar till seglarskolan och en
privat båt. Notabelt att en seglarskolemotor lämnades. Den hade en motorkåpa
målad i bjärt gul färg. Stölderna rapporterades exemplariskt via Coboats. Ett
transportmedel kördes in på området och lastades sen kväll/tidig natt.
13.

Nästa möte.

Mötet 31/5 förläggs preliminärt till Limhamns SS.
14.

Mötet avslutades.

Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Björn Skarin

Kjell Holst

Aleksandra Erlandsson

