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Ej närvarande Henrik de Vries 
 

0. 
Ledamöterna fick inledningsvis en kort presentation av KHFs verksamhet. V Ordf Stig 
Sjögren berättade bl a om det nya klubbhusets tillblivelse. 

 

1. Mötets öppnande  

Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöterna välkomna till Klagshamn. 

 

 

2. Dagordning 

Föreliggande dagordning diskuterades och det beslutades att införa några nya fasta 
punkter. Punkt 3 blir godkännande av föregående protokoll,  och punkt 5 blir 
hemsidan. Punkt Ekonomi flyttar till 4, Kommittérapporter till 6. 

Dagens  protokoll justeras av Ordförande och Aleksandra. 

 

3. Föregående protokoll 

Protokoll 8 lades med godkännande till handlingarna. 

 



4.  Ekonomi 

Ekonomi följer planen.  

 

5. Hemsidan. 

Aleksandra har varit i kontakt med Anna Birgersson och tar nu över löpande 
uppdateringar och inlägg av protokollen när det har godkänts enligt rutinen. 

Gitte aktualiserar frågan om tackbrev till julen till samarbetspartners och andra. 
Aktuella är Lommabuktens seglarklubb för generös utlåning av lokaler för utbildning, 
Hanssons säkerhet för undervisning i hjärtstarter och Bertil Mattsson för berättelsen 
om sin världsomsegling vid Förbundsrådet. 

Det är viktigt att hemsidan ”rör sig”. 

 

6. Kommittérapporter. 

6.1 Utbildning. 

En ny instruktörsutbildning utökad med föreningskunskap kommer under våren -17. 

Bidrag från Svenskt Friluftsliv har sökt och beviljats. Gitte och Henrik driver projektet 
som också rönt stort intresse på riksplanet 

6.2 Hamn och sjösäkerhet. 

Inget nytt.  

Från Nordiska båtrådet. Finsk båtskatt diskuteras. Finland har krav på årlig 
säkerhetsbesiktning av båtar. Besiktningen är dessutom ett krav för att vara medlem i 
klubb.   

 

6.3 BAS. 

Ny utbildning i mars.  

Aleksandra har varit på SBUs utbildning till BAS-coach.  

6.4 Miljö. 

Begreppet miljöansvarig bör ändras till miljöombud m h t tyngden i –ansvarig. 

En träff om miljöfrågor planeras under feb-mar 2017. Angeläget med tanke på den 
debatt som förs där fritidsbåtar utmålas som stora syndare. 

 

7. Inkommande/avgående. 

Stöldmärkning. 

 

8. SBU-enkäten om klubbarnas villkor. 

Dålig svarsfrekvens i hela landet, inte bara i Skåne. Svarstiden förlängdes utan 
märkbar förbättring. 

 



9.  Länsstyrelsens miljörapport ang Skånska småbåtshamnar. 

Det är stora brister i redovisningen och generaliseringar som ger felaktiga slutsatser. 
Kjell följer upp och har kontaktat ansvarig på länsstyrelsen. 

 

10.  SBU Unionsråd och extra Båtriksdag. 

Unionsrådet: Uppföljning av gamla beslut avslöjar brister i protokollshanteringen. 

Extra Båtriksdagen: De nya direktiven antogs och ännu nyare direktiv skall tas fram.. 

En uppdelning av Båtriksdagen diskuteras med en budgetdel under hösten och en 
revisionsdel med ansvarsfrihetsfrågan under våren. 

 

11. Nomineringar till Båtriksdagen 2017. 

Dags att tänka till angående nomineringarna. 

 

 

12.  Stadgeändring. 

En stadgeändring för att understryka att SkBf är en ideell förening antogs vid 
årsmötet 2015 men tappades bort vid årsmötet 2016.  

Från båtdagsprotokollet: 

§ 1 Ändamål och syfte föreslås: Förbundet är en ideell och allmännyttig förening, och des 

ändamål och syfte är att verka för medlemsföreningarna inom förbundet genom ….. 

§ 6 Uppgifter från medlemsföreningarna föreslås: Medlemsförening skall under januari 

månad, dock senast 31 januari båtförbundet tillhanda årligen bekräfta, korrigera eller 

insända uppgifter beträffande föreningsstyrelsens sammansättning, föreningens medlemsantal 

och båtantal läget per den 31 december.  

Mötet beslutade att fastställa föreslagna förändringar i § 1 och § 6.  

 

Enligt stadgarna skall stadgeändring göras vid Skånes Båtdag och ha 2/3 majoritet. Något 

krav på verifiering vid följande Båtdag finns inte. 

  

 

 

 

 

13.  Nästa möte. 

Nästa möte: 2016-12-09.  

Plats: Översten, Malmö/Kronprinsen.  

 

14.  Mötet avslutades. 

 



Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet  Justeras  Justeras 
 
 
 
Björn Skarin  Kjell Holst  Aleksandra Erlandsson 
 

 

 

  

 

 


