
 
 

Skånes Båtförbund  

 

Protokoll 2019/5. 
Sammanträde 2019-05-23. 
Plats: Höganäs BåtSällskap, Höganäs. 
 
Närvarande: Kjell Holst 
  Tomas Henriksson 
  Jörn Plato 
  Stefan Rosenqvist 
  Jan Malmberg 

Björn Skarin 
  

  Ej närvarande  
Henrik de Vries 

  Aleksandra Erlandsson 
  Bertil Lundberg  
   
Från HBS              André Nilsson 
  Inger Brantmark 
  Bo Brantmark 
  Tobias Bolin 
 
André Nilsson hälsade oss välkomna till HBS och guidade vid en kort visning av 
hamnen.  
 
1. Mötets öppnande. 
 
Ordförande öppnade styrelsemötet. 

 

2. Dagordning. 

Dagordning genomgicks och godkändes med tillägg av anskaffning av profiltröjor, 
GDPR-avtal och Öresundsmiljö. 

  

3.  Föregående protokoll. 

 

I föregående protokoll, nr 4 § 6, står avgift till förbundet. Lydelsen skall vara avgift till 
Båtunionen. Protokollet ändras och det preliminära på hemsidan byts ut.   

Dagens protokoll justeras av ordförande och Jörn Plato. 



  

4.  Ekonomi. 

Utvecklas enligt plan. Medlemsavgifter kommer in som förväntat. 

 

5.  Hemsidan. 

Styrelsens sammansättning på hemsidan behöver snarast uppdateras liksom liksom 
mailadresserna. Mailadresserna måste även uppdateras i mailservern så att nya 
namn@gmail.com omdirigeras till rätt adresser. Sekreterare kontaktar Leif för 
uppdatering.  

 

6.  Kommittérapporter 

Barn & ungdom. 

En nystart är aviserad från SBU centralt.  

 

Hamn & sjösäkerhet. 

Säkerhetsbesiktning fritidsbåtar, kursdel 2, avvaktas. 

 

IT och information. 

Två BASkurser planeras inför hösten. Stor efterfrågan på platser. 

OCR-funktionen uppmärksammas alltmer då den underlättar rejält. Lite oklarheter om 
vad som är bästa lösning, hård eller mjuk OCR. Den hårda, där bara exakta 
betalningar accepteras och avvikande rapporteras föredras. 

GDPR, avtalsmall snart klar från SBU. Beslöts att vidarebefordra denna till klubbarna 
( registeransvarig, ordförande och kassör) för åtgärd. Basansvarig och sekreterare 
verkställer. 

 

Juridik. 

Inget att rapportera  

 

Miljö. 

Bräddavloppsproblematiken, där orenat avloppsvatten släpps ut när reningsverkens 
kapacitet överskrids, har uppmärksammats av Stefan. Bara Sjölunda ( Malmö) 
släppte ut nästan 253.000 m³2018. Därtill kommer mindre avlopp. Problematiken 
finns i alla kommuner. Hålltankstömning från större fartyg (kryssnings-) finns endast 
på enstaka platser i hela Östersjön, merparten släpps direkt på internationellt vatten, 
utan kostnad. Detta skall ställas i relation till de resurser som lagts på att åtgärda 
utsläpp från fritidsbåtarnas toaletter, bottenfärger etc. 

Miljöansvarig undersöker vidare.   

 



7.  Inkommet och avsänt. 

SBU vill starta  kurser för båtägare. Ordförande har påpekat att det redan finns 
egenkontroll av båt och att NFB har intyg för båtmekaniker med ungefär samma mål. 
Kurserna är därmed onödiga. 

 

   

 

8.  Övrigt. 

Vattenskotrar 

Bestämmelser för framförande av vattenskotrar har tagits fram. En åldersgräns på 15 
år gör att inga straff är satta. 

Profilkläder. 

Kassören kollar och kommer med förslag. 

50-årsfirande 26/8. 

Firandet förläggs till Förbundsrådet. Kassören assisterad av BAS-ansvarig håller i 
detta. 

   

9.  Nästa styrelsemöte. 

Nästa möte, 29/8. Plats ej fastställd 

Därefter gäller: Styrelse 29/8, 26/9, Förbundsråd 26/10, 28/11 och 6/12. 

 

12.  Mötet avslutades. 

Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade mötet. 

 
 
Vid protokollet  Justeras  Justeras 
 
 
 
 
Björn Skarin  Kjell Holst  Jörn Plato. 
 

 

 

 


