
 

 

 
 

   Klubbar anslutna till Skånes Båtförbund 
 
 
Kallelse till 2018 års Förbundsråd 
 
 
Representanter för klubbar/hamnföreningar anslutna till Skånes Båtförbund kallas till  
2018 års Förbundsråd. 
 
Förbundsrådet syftar främst till att ta fram synpunkter från anslutna klubbar att föras 
vidare till Unionsrådet inom SBU som äger rum 17–18 november samt att informera 
om aktuella frågor. 
 
Tid: Lördagen den 10 november 2018.  

Samling med frukostfika kl 09.30. 
 Konferens kl 10.00 och avslutning med eftermiddagsfika ca kl 15.00. 
 
 Skånes Båtförbund bjuder i sedvanlig ordning på frukostfika, lunch 
och  eftermiddagskaffe. 
 Märk! Ev. önskemål om specialkost måste anmälas före 1/11! 
 
Plats: Falsterbo kursgård 
 Ljungvägen 1, 236 38 Höllviken. 
 
Anmälan om deltagande:  
 Vänligen meddela deltagande till Björn Skarin 
 Via telefon 070-9766304 eller    
 Via e-mail bjorn@skanebat.se  

senast torsdagen den 1 november 2017.  
 
 

Kör så här till kursgården:  

Väg E6 Trelleborg - Malmö. Vänd av vid väg 100 mot Höllviken och 

Skanör/Falsterbo. 

I Höllviken rakt fram i rondell, kör ca 2 km. Vid den andra trafiksignalen sväng 

vänster. 
 
 
 
 
 

mailto:bjorn@skanebat.se


 

 

Förbundsråd 2018-11-10. 

Skånes Båtförbund vill gå i spetsen för utvecklingen av båtlivet i Sverige. Vi vill förnya 
vår verksamhet för att våra medlemsklubbar ska få ut så mycket som möjligt av sitt 
medlemskap och kunna dra nytta av att vi finns som en stödorganisation. Ett led i 
detta är det strategiska tänkande som vi tycker är avgörande för att vårt 
utvecklingsarbete ska gå framåt. Årets förbundsråd kommer framför allt att handla 
om förebyggande åtgärder mot stölder. 

Hålltider för dagen: 

09.30 – 10.00 Kaffe 

10.00 – 10.45 Förbundsråd.  

   Kommittéernas planer för 2019. 

   Ärenden, frågor eller synpunkter på verksamheter inom  

   Skånes Båtförbund eller Svenska Båtunionen 

10.45 – 12.00 Information om anmälda stölder. 

     Svenska Sjös rekommendationer. 

12.00 – 12.45 Lunch 

12.45 – 13.15 Security Partners 

13.15 – 14.00 Båtklubbsförsäkringen i Svenska Sjö 

14.00 – 14.30 Övriga aktuella frågor: GDPR, Säkerhetsbesiktning, 
Havstulpanskontrollen, m.m. 

14.30 – 15.00 Kaffe 

Rekrytering! 
Vi behöver nya funktionärer till poster i SBU, kommittéer och styrelse. Vi redan gamla 
blir inte yngre och behöver successivt ersättas. Vi uppmanar därför klubbarna att 
fundera över och komma med förslag till lämpliga kandidater.  
 
Fundera också över någon lämplig att vara miljöombud i din klubb om det inte redan 
finns någon.  
 
Välkomna! 
 
Skånes Båtförbund  
 
Björn Skarin 
Sekreterare 


