
 
 

Skånes Båtförbund  

 

Protokoll 2018/8. 
Sammanträde 2018-10-25. 
Plats: Hos Kjell, Lyckohörnsvägen Ängelholm. 
 
Närvarande: Kjell Holst 
  Aleksandra Erlandsson 
  Tomas Henriksson 
  Björn Skarin 
  Henrik de Vries 
 
Adjungerad  Bertil Lundberg 
 
Ej närvarande Petra Elg 
  Jörn Plato 
 
 
 
1. Mötets öppnande. 
 
Ordförande öppnade styrelsemötet och hälsade ledamöterna välkomna till 
Ängelholm. 

 

2. Dagordning. 

 
Dagordning genomgicks och godkändes med följande tillägg: 

 Motion om SBU årsavgift 

 Info om julbord 2018-12-07. 

 
3. Föregående protokoll och protokolljustering. 

 
Protokoll 2018/7 godkändes och lades till handlingarna. 

Dagens protokoll justeras enligt huvudrutin av vice sekreterare.  

 
4.  Ekonomi. 

Ekonomin följer budget.  

 



5.  Hemsidan. 

 
En ny koppling från hemsidan till medlemsklubbarna genomförd. 

 
6.  Uppdatering av arbetsordningen. 

 
Sidnumrering införes. 

Aktuell arbetsordning till styrelsemedlemmarna för uppdatering och korrigering 

 
7.  GDPR i förbundet och klubbarna. 

 
SBU erbjuder båtklubbarna utbildningar i GDPR. Kostnaden för kursen är 300 kr per 
båtklubb. GDPR ingår som en punkt i vår egen BAS-utbildning och vi har informerat 
om den nya förordningen både på Båtdagen och på hemsidan där det finns länkar 
som hänvisar till Båtunionens utbildningsmaterial och till Datainspektionens 
vägledning för ideella organisationer. Info om SBU:s erbjudande om kursen kommer 
att läggas ut på hemsidan i samband med senaste BAS-utbildning. 

 
8.  Kommittérapporter. 

 
Barn och ungdomskommittén 

SBU har centralt påbörjat en kartläggning av verksamheten. Henrik har skickat svar 
på enkäten. 

 
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. 

BAS-kurs 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. 

Nästa BAS-kurs 2018-10-27 i Lomma. 

 
Juridik. 

Inget att rapportera. 

 
 
 



Miljö. 

Inget att rapportera. 

 
9.  Inkommet och skickat. 

 
Svar på enkät, se Barn och Ungdomskommittén ovan. 

 
10.  Förbundsrådet 10 november 2018. 

 
Det är svårt att få en god uppslutning till Förbundsrådet. Förslag att bilda en 
arbetsgrupp som inför 2019 undersöker möjligheten att förlägga mötet till, t.ex. 
Polenfärja. Visst bidrag kan påräknas från SBU. 
 
11.  Unionsrådet 17 november 2018. 

 
Kjell och Tomas åker för Skånes Båtförbunds räkning. 

 
12.  Övrigt. 

 
Motion till Båtriksdagen 2019. 

Kostnaderna för SBU centralt stiger. Styrelsen diskuterade om prisutvecklingen bör 
knytas till lämpligt index för att ge förutsägbarhet. 

 
Julbord 2018. 

Årets julbord avnjutes på Rådhuskällaren, Malmö, fredag 2018-12-07. Sekreteraren 
skickar inbjudan. 

 
Extra Båtdag vid Förbundsrådet den 10 november 2018. 
 
Styrelsen beslöt att kalla till en extra Båtdag i samband med Förbundsrådet. 
Anledningen till detta är fyllnadsval av två vakanta styrelseposter fram till den 
ordinarie Båtdagen. Påminnelse om Förbundsrådet med kallelsen till en extra Båtdag 
skickas senast på fredag. 
 
14. Nästa möte. 

 
Nästa möte den 29 november 2018 om det finns ärenden att behandla.  
Övriga mötesdagar: Förbundsråd 2018-11-10, 2018-12-07 2019-01-31, 2019-02-28, 
Båtdag/Årsmöte 2019-03-16, 2019-03-28, 2019-04-25, 2019-05-30, 2019-06-27, 
2019-08-29, 2019-09-26, 2019-10-31, Förbundsråd 2019-11-09, 2019-11-28, 2019-
12-06. 
 
 
 
 



15.  Mötet avslutades. 

 
Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade mötet. 

 
 
 
Vid protokollet  Justeras  Justeras 
 
 
 
 
Björn Skarin  Kjell Holst  Aleksandra Erlandsson. 


