Förbundets verksamhetsår 1 januari – 31 december 2019.
Vid årets slut var 39 klubbar anslutna till Skånes Båtförbund. Klubbarna har tillsammans
drygt 11 100 medlemmar. Under året har en förening sökt och beviljats utträde fr o m 2020.
Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden. Under året har mötena förlagts till olika
klubbar där vi träffat representanter för föreningen som informerar och informeras. Styrelsen
avser fortsätta denna mötesform för att knyta närmare kontakter med medlemsföreningarna
inom förbundet.
Styrelsen har under året varit underbemannad då två ledamöter saknats.
BAS-utbildning har hållits vid två tillfällen under verksamhetsåret, se nedan. Assistans vid
införande av BAS-K har lämnats till flera klubbar.
Utbildning av säkerhetsbesiktningsmän som påbörjades 2018 har inte slutförts. En ny
utbildningsplan för Båtmekaniker inom Nämnden för Båtlivsutbildning är aktuell.
Utbildningsplanen innehåller moment av säkerhetsbesiktning.
Miljöfrågorna är ständigt aktuella. Förbundet har här inte kunnat verka i önskad utsträckning
då det har saknats en miljöansvarig under året.
Coboats används i allt fler klubbar. Detta kan kanske ha bidragit till en viss nedgång i antal
stölder.
Skånes Båtförbund har framfört synpunkter på ett förslag om en ny vindkraftspark väster om
Saltholmen i Danmark. Vindkraftsparken kommer att påverka fritidsbåtar, den kommersiella
fartygstrafiken och det marina djurlivet i Öresund.

Styrelsen och kommittéer har haft följande sammansättning.

Styrelsen
Ordförande
Vice ordförande och kassör
Sekreterare
Vice sekreterare

Kjell Holst
Tomas Henriksson
Björn Skarin
Bertil Lundberg

Ledamot Henrik de Vries
Ledamot Jörn Plato
Ledamot Stefan Rosenqvist
Ledamot Aleksandra Erlandsson

Kommittéer
Hamn- och sjösäkerhet
Björn Skarin*
Jörn Plato

(sammankallande*)
Juridik
Henrik de Vries*

Information och IT
Jörn Plato *
Stefan Rosenqvist

Miljö
Vakant

Barn- och Ungdom
Henrik de Vries*
Bertil Lundberg

Skånes Båtlivs Samarbetsdelegation
Kjell Holst

Revisor
Christer Eriksson
Stina Stenson

Valberedning
Sven Andersson *
Jan Börjesson
Bertil Järvig

Förbundets Båtdag.
Förbundets Båtdag hölls den 23 mars 2019 på Falsterbo kursgård, Höllviken. Båtdagen leddes
av ordföranden Kjell Holst som välkomnade 30 deltagare från 10 medlemsklubbar. Båtdagen
genomfördes traditionsenligt med en öppen del där GDPR (General Data Protection Rules)
som ersätter PUL genomgicks. GDPR är en väsentlig skärpning av PUL och gäller fr o m 29
maj 2018. BAS kompletteras för att uppfylla kraven i GDPR.
Ordförande informerade om haveriorsaker i fritidsbåtar och funktioner i Coboats.
Övriga viktiga frågor som diskuterades och informerades var motioner och propositioner inför
Båtriksdagen 2019.
Förbundsrådet
Vid förbundsrådet den 26 november 2019 informerade ordförande om aktuellt från SBU.
Båtriksdagsordningen är aktuell efter Båtriksdagen 2019. En extra Båtriksdag var utlyst i
samband med Unionsrådet avseende definition av vem som är medlem i Båtunionen och
uppdelningen av Båtriksdagen i två delar, en ”valriksdag” på hösten och en Båtriksdag på
våren.
Ytterligare en genomgång av GDPR gjordes med utgångspunkt från den nya arbetsboken
GDPR i båtlivet. Dokumentet finns att ladda ner på batunionen.se/dokument.
Coboats diskuterades. Coboats är ett effektivt sätt att snabbt kommunicera inom och mellan
klubbarna, viktigt för att sprida info om, t. ex, stöldturnéer eller andra händelser inom den
egna klubben.
Övervakning av hamn och landplats och olika metoder diskuterades. Det noterades att
ansvaret för tillståndsgivning har flyttats från länsstyrelsen till Datainspektionen.

Representation i SBU.
Kjell Holst är ledamot i Nämnden för Båtlivsutbildning.
Henrik de Vries är ledamot i unionsstyrelsen och ledamot i Sjösäkerhetskommittén.
Christer Eriksson är ordförande i unionsstyrelsen och ledamot i Svenska Sjö AB:s styrelse
(SBU äger en del av Svenska Sjö).
Leif Zadig är revisor i SBU, vald till 2020.
Sven Andersson, Råå Båtklubb, är ledamot i sjösäkerhetskommittén.
Vid Båtriksdagen, 2019 förlagd till Linköping, och Unionsrådet, förlagt till Stockholm, deltog
Kjell Holst och Björn Skarin som representanter för förbundet.
Samverkan inom SBS
Skånes Båtlivs Samarbetsdelegation, SBS, representeras av Skånes Båtförbund, Skånes
Seglarförbund och Svenska Kryssarklubbens Öresundskrets. Under verksamhetsåret har inga
aktiviteter eller kontakter förekommit.
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