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1. Ystads SS 
Ordförande YSS, Mats Duvander, presenterade YSS. Hamnen är kommunal och är 
renoverad med bl a flytbryggor sedan 5-6 år. Klubben har ca 200 medlemmar. 
Omfattande tävlingsverksamhet och seglarskola. Aktiva folkbåtar. Segelbåtar 
dominerar i klubben.  
 
   
2. Stöldförebyggande. 
Hans Lindblom från Security Partner presenterade olika sätt att skydda båt och 
utrustning från stölder. Passiva metoder som DNA-märkning, tekniska lösningar 
baserade på GPS-teknik och en med rörelsedetektorer, kameror och belysning via 
dator i klubbhuset. Presentationen är/var tänkt som inslag vid Förbundsrådet den 10 
november 2018.    
 
   
 
 



3. Mötets öppnande. 
 
Ordförande öppnade styrelsemötet och hälsade ledamöterna välkomna till ett blåsigt 
Ystad. 

 

4. Dagordning. 

Dagordning genomgicks och godkändes. 

 

5. Föregående protokoll och protokolljustering. 

Protokoll 2018/6 godkändes och lades till handlingarna. 

Dagens protokoll justeras av ordförande och Henrik de Vries.  

 
6.  Ekonomi. 

Ekonomin följer i huvudsak budget. Kassören förvarnade dock om att kostnaderna för 
styrelsemöten kommer att dra över då de geografiskt spridda mötena drar mer 
transportkostnader, trots samåkning, och ett ökat antal deltagare medför högre 
möteskostnader. 

 

7.  Hemsidan. 

Kontaktuppgifter till medlemsklubbarna på hemsidan är inte uppdaterad. Föreslogs 
att detta avhjälps med att lägga en länk till klubbens hemsida. Alexandra undersöker 
möjliga alternativ. 

 
8. Uppdatering av arbetsordningen. 

Deltagarna uppmanades att gå igenom den generella delen av arbetsordningen från 
Östergötland och skicka synpunkter till sekreteraren för sammanställning. De 
förbundsspecifika delarna, kommittéerna, behöver kompletteras av resp kommitté. 
Sekreterare sammanställer. 

  

9. GDPR i förbundet och klubbarna. 

Osäkerhet råder om vad GDPR innebär i praktiken för klubbarna. Information om 
detta tas upp på Förbundsrådet den 10 november. 

 

10. Kommittérapporter. 

Barn och ungdomskommittén 

SBU har centralt påbörjat en kartläggning av verksamheten. 

 

Hamn och sjösäkerhet. 



En utbildning i säkerhetsbesiktning av fritidsbåtar planeras under hösten (17/11). För 
ögonblicket ett fåtal anmälda. Ordföranden lade fram tanken att utvidga 
båtmekanikerutbildningen med säkerhetsbesiktning. Mycket av kunskaperna är 
gemensamma. Tas upp med NFB. 

 

IT & info. 

Baskurs hölls 22/9 i Landskrona med nio deltagare. Basassistans till klubbarna är 
onödigt besvärlig med de befintliga behörighetsreglerna. En administratörsbehörighet 
borde finnas inom förbundet för att kunna vara behjälplig när det kört ihop sig på 
klubben. En viktig funktion för att kunna ge support åt klubben. Användaren skall 
alltid kunna veta att det finns hjälpresurser på förbundsnivån. 

 

Juridik. 

Inget att rapportera. 

 

Miljö. 

En ny miljöansvarig efterlyses då Petra p g a studier är förhindrad att fortsätta. 

 

11. Inkommet och skickat. 

Kjell har lämnat över underlag till NFB, Antonio Toscano, för att jämföra utbildning av 
båtmekaniker med säkerhetsbesiktningsutbildningen. 

 

12. Förbundsrådet 10 november 2018. 

Plats bestämdes till Falsterbo kursgård i Höllviken. 

Huvudämnen Stölder, GDPR. Hans Lindblom, Polisen och Per Grywernz och, 
möjligen, Alexis Nicou (Coboats) om stölder och förebyggande åtgärder. Alexandra 
reder ut GDPR. 

 
 

 

13. Övrigt 

Kostnaderna för SBU centralt stiger. Prisutvecklingen bör möjligen knytas till något 
index, möjligen KPI. Ärendet behandlas vid nästa styrelsemöte. 

 

 
14. Nästa möte. 

Nästa möte den 25 oktober 2018 på Lyckohörnsvägen 9, Ängelholm. 
Övriga mötesdagar: Förbundsråd 20181110, 20181129, 20181207 20190131, 
20190228, Båtdag/Årsmöte 20190316, 20190328, 20190425, 20190530, 20190627, 
20190829, 20190926, 20191031, Förbundsråd 20191109, 20191128, 20191206. 



 
14.  Mötet avslutades. 

Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade mötet. 

 
 
Vid protokollet  Justeras  Justeras 
 
 
 
 
Björn Skarin  Kjell Holst  Henrik de Vries. 


