
 
 

Skånes Båtförbund  
 
Protokoll 2020/2. 
Sammanträde 2020-02-27. 
Plats: Falsterbokanalens Båtklubb 
 
Närvarande: Kjell Holst 
  Tomas Henriksson 
  Jörn Plato 
  Stefan Rosenqvist 
  Bertil Lundberg 
  Björn Skarin 
  Henrik de Vries 
Ej närvarande Aleksandra Erlandsson  
 
Från Fasterbokanalens Båtklubb deltog även hamnansvarige Mikael Christensson 
och Robert Lundsten. 
 
Vi fick en redogörelse för de planer kommunen och sjöfartsverket har för området 
kring kanalen. Marken ägs av staten och kommunen vill köpa delar av området. 
Problem finns angående framtida havsnivåer och att kanalen är viktig ur 
sjösäkerhetssynpunkt. 
 
 
 
1. Mötets öppnande. 
 
Ordförande öppnade styrelsemötet och hälsade ledamöterna välkomna till FBK. 
 
2. Dagordning. 
 
Dagordningen genomgicks och godkändes 
 
3. Föregående protokoll. 
 
Föregående protokoll (2020/1) godkändes och lades till handlingarna.   
Dagens protokoll justeras enligt huvudrutin av ordförande och vice sekreterare. 
  
4.  Ekonomi. 



 
Det ekonomiska läget genomgicks och förslag till budget diskuterades. Resultatet för 
2019 blev +63 tkr. Bättre än budget bl. a beroende på minskade kostnader för möten, 
samordning av möten och uteblivna planerade aktiviteter. 
 
5.  Hemsidan. 
Hemsidan har gåtts igenom och ändringar kommer. 
 
6. Kommittérapporter. 
 
Barn & Ungdom. 
Båtskola, dokumentation och lärarhandledning finns nu tillgängligt via SBU (sök 
Båtskola på batunionen.se). 
BAS och IT. 
Kurser kommer att hållas under våren och hösten. Kallelser kommer. 
Stefan åker på Bascoachmöte 20 - 21/3 då information om den senaste releasen och 
utökad information om kommande BAS 3.0 förväntas. Stora förändringar och 
modernisering av användargränssnittet har aviserats. 
Hamn och sjösäkerhet. 
Inget nytt. 
Miljö. 
Inget nytt. Förhoppningar om en miljöansvarig för 2020 finns. 
Juridik. 
Inget aktuellt. 
 
7. Möte med Blekinge Båtförbund och Smålands Båtförbund.  
 
Mötet avhölls i Bräkne-Hoby och möjliga samarbeten diskuterades. Bl a togs en 
äventyrssegling för ungdomar (10 - 21) upp och utbildning i Sjukvård ombord. 
Ett nytt möte planerat till 25/4. 
 
 
8.  Ordförandeträff inom SBU.  
 
En ordförandeträff hålls i Stockholm den 1 mars. Ämnen är budget, framtida 
aktiviteter inom SBU. Ordförande deltar. 
 



9.  Båtdagen 21/3. 
 
Kallelse 2 gick ut 18/2. Några anmälningar redan inkomna. 
 
 
10. Båtriksdagen 2020–04–05 i Karlstad. 
 
Kjell, Tomas, Björn och Jörn deltar från SkBf. 
 
11.  Inkomna och avsända skrivelser. 
En förfrågan om material för examensarbete avseende stadsplanering och 
småbåtshamnar i Malmö har inkommit. SkBf bistår med vårt kunnande i ämnet. 
 
12. Nomineringar till förbundet. 
Ett fåtal nomineringar i dagsläget. 
 
13. Övrigt. 
Förbundets ordinarie revisor är förhindrad att delta i årsmötet. 
 
14. Nästa möte 2020. 
Nästa möte är Båtdagen 21/3, konstituerande möte följer direkt efter Båtdagen  
Därefter styrelsemöten, 23/4, 11/6, 27/8, 24/9, Förbundsråd och styrelsemöte 24/10, 
26/11 och julbord 4/12. 
 
15. Mötet avslutas. 
 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.  
 
 
 
Sekreterare  Ordförande  Justerare 
 
 
Björn Skarin Kjell Holst  Bertil Lundberg.  
 


