
 
 

Skånes Båtförbund  

 

Protokoll 2017/8 

Sammanträde 2017-09-28. Plats: Simrishamns Segelsällskaps  klubbhus 
Simrishamn. 
 
Närvarande: Kjell Holst 
  Aleksandra Erlandsson 
  Tomas Henriksson 
  Jörn Plato 
   Björn Skarin 
  Leif Zadig 
 
Förhinder:  Petra Elg 
  Gitte Nählinder 

Henrik de Vries 
 
 
0.  Inledning. 
Mötet inleddes med att ordförande Lars-Gustav Dahl presenterade Simrishamns 
Segelsällskap, Klubben bildades 1935 och arrangerar flera segeltävlingar. Mest känd 
är Bornholm runt som avslutar seglarveckan. Bornholm runt är en långkörare som  
hållits årligen sedan 1962. 
 

1. Mötets öppnande  
Ordförande öppnade styrelsemötet och hälsade ledamöterna välkomna till 
Simrishamn. 

 

2. Dagordning 

Dagordning genomgicks och följande lades till under punkten övrigt: 

 

3. Protokolljustering. 

Dagens protokoll justeras av ordförande och Aleksandra.  

Protokoll 2017/7 godkändes och lades till handlingarna. 

 

4.  Ekonomi. 



Ekonomin är fortsatt god. 

 

5. Hemsidan. 

Hemsidan uppdateras kontinuerligt med kortare informationsinlägg. Under september kom 3 
inlägg. Små justeringar gör på hemsidan i väntan på en större uppfräschning. Senaste 
ändringen gäller klubbarnas kontaktlistan då stora inaktiva Skånekartan ersattes men en 
mindre symbol av telefonbok. 

 

6. Kommittérapporter. 

6.1 Barn och ungdomskommittén. 

 

6.2 Hamn och sjösäkerhet. 

Plan för kommande år framtagen. 

I planen ingår bl a att anordna seminarier om  

- Hamnhandboken 

- Elsäkerhet 

- Båtsamverkan och Coboats. 

Kapten Väst utvecklas för Skåne genom Kapten Sydväst. Tanken är att skapa ett 
samarbete med Sjöräddningens uppvisningar i olika hamnar och arrangemang av 
typen Hamnens dag med presentation av SkBf och utlottning/utdelning av flytvästar.  

Hamnhandboken i pappersformat diskuterades. Nätversionen i PDF-format är inte 
utskriftvänlig samtidigt som en pappersversion föredras av många. Beslöts att göra 
utskrifterna från originalets Wordformat och att anskaffa en skrivare lämplig för att 
fylla behovet av utskrifter för SkBf. Tanken är att deltagare skall kunna få ett utskrivet 
referens-ex per klubb och en uppmaning att alltid kolla senaste utgåva på nätet.  

Kravet är att skrivaren skall vara en snabb färglaser med dubbelsidig utskrift. 
Sekreteraren undersöker och anskaffar lämplig skrivare till rimligt pris. 

 

  

6.3. IT och Info 

BAS-utbildning 28/10 kl 09.00 hos Ostpirens BK i Landskrona är fulltecknad. 
Efterfrågan på BAS har ökat. En inventering av hur klubbarna använder systemet bör 
göras för att kunna erbjuda anpassade kurser. 

 

6.4 Juridik. 

 

6.5 Miljö. 

Petra deltar i miljökonferensen 18-19 november. 

 



7. Inkommande/avgående. 

Enkät, del 3, angående demokratin inom SBU. Enkäten besvarades vid mötet. 

 

 

8. Coboats. 

Intresset för Coboats växer starkt då stölderna ökar. Coboats är nu avgiftsfritt för 
klubbar och medlemmar. Coboats spelar en tung roll i båtsamverkan och tas upp på 
förbundsrådet 11 nov. Alexis Nicou inbjuds för presentation och någon form av 
hands-on demonstration. 

 

9. Översiktsplan Malmö. 

Ordförande skriver remissvar till planen med påpekande att man bör ta hänsyn till de 
ideella båtklubbarna. 

 

10. Förbundsrådet 2017-11-11. 

Parallella sessioner båtsamverkan/Coboats och miljö planeras. En med miljöfrågor 
och en om båtsamverkan, se pkt 8 ovan. Deltagare väljer session att följa. 

 

11.  Unionsrådet och extra båtriksdagen. 

Björn anmäld som förbundsrepresentant. 

 

12. Övrigt. 

Julbordet. 8/12-17, plats meddelas senare. 

 

13. Nästa möte. 

Nästa möte 2017-10-26. Platsförslag Domsten.  

 

14.  Mötet avslutades. 

Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet  Justeras  Justeras 
 
 
 
 
 
Björn Skarin  Kjell Holst  Aleksandra Erlandsson 


