
 
 

Skånes Båtförbund  
 
Protokoll 2020/3. 
Sammanträde 2020-03-21. 
Plats: Internetmöte 
 
Närvarande: Kjell Holst 
  Tomas Henriksson 
  Jörn Plato 
  Stefan Rosenqvist 
  Bertil Lundberg 
  Björn Skarin 
  Henrik de Vries 
Adjungerad  Robert Lundsten. 
 
Ej närvarande Aleksandra Erlandsson 
 
 
 
1. Mötets öppnande. 
 
Ordförande öppnade styrelsemötet och hälsade ledamöterna välkomna till 
Internetmötet.  
Då situationen är som den år med Coronavirus och åtföljande restriktioner 
beslutades att Båtdagen 2020 och 50-årsfirandet skjuts upp, preliminärt till hösten. 
Det kan då vara lämpligt att kombinera med Båtrådet, planerat till 20201024. 
Styrelsen beslöt också att fortsätta som interimsstyrelse t v, till att förhållandena 
återgått till mer normala. 
Styrelsen beslöt adjungera Robert Lundsten som ledamot vid mötet. 
 
 
2. Dagordning. 
 
Dagordningen genomgicks och godkändes.  
 
3. Föregående protokoll. 
 



Föregående protokoll (2020/2) godkändes med justering att Mikael Kristensson är 
hamnansvarig i FBK, ej hamnkapten, och att Vellinge kommun vill köpa delar av 
området.   
Dagens protokoll justeras enligt huvudrutin av ordförande och vice sekreterare. 
  
4.  Ekonomi. 
 
Kassören redovisade det ekonomiska läget och en interimsbudget diskuterades.  
Budgetförslaget för 2020 godkändes av styrelsen och kommer att löpa som en 
interimsbudget fram till kommande Båtdag/Årsmöte, som blev framflyttat, p g a 
corona viruset. Föreslaget nytt datum är höstens Förbundsråd den 24 oktober. 
 
5.  Hemsidan. 
Ordförande föreslog att hemsidan ska ta upp vad som gäller för besök i Danmark. 
Bestämmelser om att planade båtar kräver förarintyg eller båtkörkort och att  
försäkringspapper och pass skall medföras.   
 
6. Kommittérapporter. 
 
Barn & Ungdom. 
Med rådande restriktioner är, och förväntas, vara mycket låg. 
BAS och IT. 
Vårens BASkurs ställs, av kända skäl, in. 
Hamn och sjösäkerhet. 
Inget aktuellt. 
Miljö. 
Robert Lundsten adjungeras t v till styrelsen med ansvar för miljö. 
Juridik. 
Inget aktuellt. 
Samarbetsdelegationen. 
Ordförande har varit i kontakt med SXK angående vindkraftpark Nordre Flint och 
angöring av danska hamnar. 
 
7. SkBfs Båtdag 2020-03-21. 
 
Inställd/uppskjuten t v p g a Coronaviruset.  
 
8.  Båtriksdagen 2020-04-04 - 05.  



Inställd. SBU kommer att täcka upp för utlägg av resekostnader av två 
förbundsdelegater. Beslöts att SkBf gör motsvarande avseende sina extra delegater.  
 
 
9.  Inkomna och avsända skrivelser. 
 
Påminnelse om Båtdagen gick ut 2020-03-08. 
Ett trettiotal var då anmälda. 
Meddelande att Båtdagen ställts in skickades 2020-03-14 Gick ut personligt till 
anmälda och dessutom till alla som varit med i tidigare kallelser.  
 
 
10. Information Bjerreds Båtklubb. 
 
Bjerreds Båtklubb har begärt utträde ur SkBf. Begäran inkom i januari 2020. 
Stadgarna säger att denna skall inlämnas före december så klubben är medlem 
2020. Därtill skall utträdesansökan åtföljas av kopia på årsmötesprotokoll där beslut 
om utträde skall ingå. Detta saknades. 
Ordförande och sekreterare besökte BBKs årsmöte och redovisade följderna av 
utträdet. BBK utlovade ett beslut som ännu inte inkommit. 
 
11.  Nomineringar till årsmötet. 
 
Anstår till nytt datum för årsmöte kan ges. 
 
12. Övriga frågor. 
 
13. Nästa möte. 
 
Tidpunkt för Båtdag/årsmöte kan ej beslutas f n. 
Kommande styrelsemöten, 23/4, 11/6, 27/8, 24/9, Förbundsråd och styrelsemöte 
24/10, 26/11 och julbord 4/12.  
 
14. Mötet avslutas. 
 
Det kunde konstateras att mötet fungerade över förväntan. Teknikproblemen för att 
vara ett första videomöte var mycket begränsade, mycket tack vare Henrik som 
kunde assistera vid problem. 



Ordförande tackade för visat intresse och avslutade videomötet.  
 
 
 
Sekreterare  Ordförande  Justerare 
 
 
Björn Skarin Kjell Holst  Bertil Lundberg.  
 


