
 
 

 

 

Skånes Båtförbund  

 

Protokoll 2016/4 

Sammanträde 2016-04-28 
 
Närvarande: Kjell Holst 
  Petra Elg  
  Aleksandra Erlandsson 

Tomas Henriksson 
   Gitte Nählinder 

Sven Olsson  
Jörn Plato 
Björn Skarin  

  Henrik de Vries 
Leif Zadig 

   

 

1. Mötets öppnande  

Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöterna välkomna till Abbekås Båtklubb 

 

2. Dagordning 

Föreliggande dagordning godkändes med tillägg. 

  

3.  Protokolljustering och protokollhantering  

Till att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande utsågs Aleksandra. 
Beslöts även att ändra protokollhanteringen så att vice sekreterare ( Aleksandra) 
fortsättningsvis alltid justerar protokollen. Protokollen skickas ut för godkännande till 
samtliga varefter de efter godkännade skickas för publicering på hemsidan. Den 
formella justeringen sker sedan vid nästkommande styrelsemöte. På detta sätt 
kommer protokollen att vara tillgängliga via hemsidan betydligt snabbare   

Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna. 

  

4. Ekonomi  



Kassören har gjort en överenskommelse med SBU att justera medlemstalen för 
Lagunen då det visat sig att viss dubbelrapportering skett. En överenskommelse har 
också gjorts att betalning av avgiften till SBU kan senareläggas någon vecka då 
kassören är bortrest. 

 

5. Kommittérapporter 

 

Utbildning. 

Ledarutbildning genomförd av Gitte med 11 nöjda deltagare.  

Funktionärsutbildning i SBUs regi har fått anslag men inget har ännu hänt där. 

Pengar till utbildning finns fonderade hos SBU. För varje mässbesökare avsätts 5:- till 
utbildning. Ordförande efterlyste information om hur man kommer åt dessa pengar. 

 

Miljö. 

I sambande med Allt för sjön i Älvsjö hölls en miljökonferens. Huvudpunkterna var 
Båtskrotning, toatömning  och båtbottenfärg.   

TBT är ett stort problem då bra och enkla metoder att fastlägga om en botten är 
”TBTsmittad” saknas. Möjligt söka LOVA-bidrag för båtbottenblästring om man håller 
till i Stockholm. 

Toatömning, inget nytt.  

För att få en enhetlig inriktning av miljöverksamheten krävs en standardiserad 
utbildning för miljöombud i klubbarna tas fram. 

Ett miljöombud som svarar för förbundens kontakt med SBU är aktuellt. När det 
aktualiseras är Petra SkBfs ombud. Kostnader till SBU via SkBf. 

 

BAS. 

Förfrågningar från RHSS och Helsingborg Yacht Club ang. BAS som 
”konsultuppdrag” att reda ut problem. 

Grundutbildningen är fri men implementering måste debiteras för att undvika att SkBf 
gör hela jobbet. Olika priser kan gälla om jobbet skall utföras på plats hos klubben  
eller på hemmaplan.  

Förfrågningar om nästa kurstillfälle har inkommit. Utbildningsprogram tas fram till 
nästa möte ( 2/6). 

Upplägget av användarträffar diskuterades.  

 

Information. 

Från EBA ( European Boating Association). Bottenfärger behövs för att bromsa 
invasiva av arter. I vissa områden krävs tvätt mellan olika vatten för att undvika 
spridning ( jfr kräftpest). 



Skrotning av båtar. Problem vem som skall stå för kostnaden. Siste ägare eller förste 
eller ? Man tittar också på hur återvinning av ingående material skall kunna ske. 

För Skandinavien samordnas frågorna via Nordbåt till EBA. 

Flytväst. Norge ställer krav på att ha flytväst till alla ombord i öppna båtar under 8 m. 

 

6. Inkommande/avgående 

Inkommande: Inget att rapportera. 

Utgående: Översiktsplan för ny hamn i Malmö. SkBf föreslår en icke-kommersiell 
hamn som ersättare för tidigare Båtklubben Malmöhus’ hamn. Den togs bort i 
samband med utbyggnaden av Malmö hamn och en ny hamn utlovades då. 

 

7. Sammanträdesdagar 2016. ( alla 18.30 undantaget 2016-09-12) 

 

2016-06-02, 2016-08-25, 2016-09-29, 2016-10-27, 2016-11-24, 2016-09-12( 18.00 + 
julbord), 2017-01-26, 2017-02-16.  

Förbundsråd 2016-11-12, Båtdag 2017-03-11. Båtriksdag 2017-03-31. 

  

8. Båtdagen den 12 mars 2016, reflektioner. 

 

Antalet deltagare var lågt i den formella delen. Ännu färre på HLR-delen. Endast ca 
25% av klubbarna var representerade. Klart är att en bättre marknadsföring behövs 
framöver 

 

9. Båtriksdagen 9-10 april, information. 

 

Nomineringarna från SkBf var taktiskt fel upplagda. Det hade blivit en alltför 
dominerande skånsk representation. Att tänka på till nästa gång. 

Alkoholfrågan. En högröstad klick i östra Sverige som driver denna. Med begränsad 
framgång. 

Verksamhetsplaner och budget 

En genomgång av båtriksdagsprotokollen från de sex senaste åren skall göras för att 
se hur besluten genomförts. 

 

10. Övriga frågor. 

 

En enkät i Excelform har kommit från SBU. Enkäten saknar en del frågor, t.ex 
fördelning mellan motor- och segelbåtar. Möjlighet finns att komplettera med för SkBf  
specifika frågor. Ifyllnad hanteras lämpligen via fadderskap. 



Kostnader för kurser.  Arvode utgår för avgiftsbelagda utbildningar, typ 
ledarutbildningar.  

Grundutbildning BAS är fri men arvode avses utgå från SkBf till lärare. 
Implementation avgiftsbeläggs, arbetstid och reseersättning. 

Förbundets broschyr skickas till SBU, Peter Karlsson. 

Pengar som kommer från Sv Sjö används lämpligen för medlemsnytta. Ordförande 
efterlyser lämpliga förslag. 

 

11 Nästa möte. 

 

Nästa möte 2016-06-02. Plats ej bestämd. 

 

12. Mötet avslutas 

Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet  Justeras  Justeras 
 
 
Björn Skarin  Kjell Holst  Aleksandra Erlandsson 

 

 

 

 

 

  

 

 


