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Förbundets verksamhetsår 1 januari – 31 december 2017.
Vid årets slut var 37 klubbar anslutna till Skånes Båtförbund. Klubbarna har tillsammans ca 9 500
medlemmar. Under året har en förening sökt och beviljats inträde.
Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden. Under året har mötena förlagts till olika klubbar
där vi träffar representanter för föreningen som informerar och informeras. Styrelsen avser fortsätta
denna mötesform för att knyta närmare kontakter med medlemsföreningarna inom förbundet.
BAS-utbildning har hållits vid två tillfällen under verksamhetsåret, se nedan. Assistans vid
införande av BAS har lämnats till flera klubbar.
Med hänsyn till det ökande intresset för vår miljö har styrelsen uppgraderat med en Miljökommitté.
Miljö ingick tidigare som en del av Hamn- och sjösäkerhetskommittén.
Mycken energi har fortsatt lagts på miljöfrågor och då främst på båtbottentvätt. Flera hamnar har
infört bottentvättanläggningar under året. Länsstyrelsen har intagit en annorlunda position, då de
inte längre vill ge lovabidrag till sådana anläggningar.
Nytt är att SBU och Svenska Sjö gått in och sponsrar verktyget Coboats i arbetet för
stöldförebyggande åtgärder. Skånes Båtförbund har engagerat sig i att utveckla samarbetet inom och
mellan klubbarna.
En utbildning av ungdomsledare har genomförts under året. Ungdomsledarutbildningen har rönt
fortsatt stort intresse från SBU:s sida.
Styrelsen och kommittéer har haft följande sammansättning.
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Förbundets Båtdag.
Förbundets Båtdag hölls den 11 mars på Hotell Segevång, Malmö. Båtdagen leddes av ordföranden
Kjell Holst som välkomnade 25 deltagare från 9 medlemsklubbar med 13 röster. Båtdagen
genomfördes traditionsenligt med en öppen del med presentation av Coboats. Övriga viktiga frågor
som diskuterades och informerades var motioner och propositioner inför Båtriksdagen 2017.
Förbundsrådet
Vid förbundsrådet den 11 november 2017 informerade ordförande om aktuellt från SBU. Bland
punkterna märktes att NFB:s verksamhet, som skötts av SBU, flyttas till SXK. Ett flertal ändringar
av intyg, avgifter och införande av ett centralt prov pågår. Momsbeläggning av båtplatser är under
diskussion. Ett förslag finns att med hjälp av SBU modernisera och aktivera klubbarnas hemsidor.
Det löpande underhållet överlåts sedan till de enskilda klubbarna.
Behovet av en egen utbildningsorganisation inom SBU har diskuterats.
Representation i SBU
Kjell Holst är ledamot i unionsstyrelsen samt sammankallande i SBU:s sjösäkerhetskommitté Därtill
SBU representant i EBA och Nordiska Båtrådet.
Henrik de Vries är ledamot i unionsstyrelsen och SBU-representant i Nordiska Båtrådet.
Christer Eriksson är ledamot i unionsstyrelsen, och ledamot i SBU:s juridiska kommitté.
Leif Zadig är revisor i SBU.
Sven Andersson Råå Båtklubb, är ledamot i sjösäkerhetskommittén.
Vid SBU:s Båtriksdag i Östersund och vid unionsrådet i Stockholm representerades förbundet av
Björn Skarin, Petra Elg, Henrik de Vries och Leif Zadig.
Vid SBU miljökonferens i Stockholm representerades förbundet av Petra Elg.
Vid SBU:s kurs för de nya BAS-coacherna deltog Alexandra Erlandsson.
Samverkan inom SBS
Skånes Båtlivs Samarbetsdelegation, SBS, representeras av Skånes Båtförbund, Skånes
Seglarförbund och Svenska Kryssarklubbens Öresundskrets. Under verksamhetsåret har inga
aktiviteter eller kontakter förekommit. Skånes Båtförbund har via kontakten i SBS fått möjlighet att
yttra sig rörande Översiktsplanen för Malmö.
Resultat
Det ekonomiska resultatet för 2017 blev ett överskott på 24 377 SEK. Överskottet blev högre än
det budgeterade, -2 684 SEK. Överskottet föreslås bli överfört i ny räkning. I övrigt hänvisar
styrelsen till bifogad bokslutsrapport.
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Kommittéernas verksamhetsberättelser 2017
Hamn- och Sjösäkerhetskommittén
Kommittén har under 2017 fortsatt att arbetat för ökad kunskapen inom hamn och säkerhet hos
anslutna båtklubbar. Kommittén har arbetat efter de stadgar som har utarbetats för Skånes
Båtförbund, först och främst med att vara ett serviceorgan för såväl klubbar och myndigheter vad
avser hamnar.
Kommittén fortsätter att bevakat utvecklingen inom hamnverksamheten och bevaka båt turismen på
land och till sjöss. Att informera om sjösäkerhets- och teknikfrågor samt vikten av
navigationsutbildning.
Hamnsäkerhet
Hamnhandböckerna ”Hamnar för fritidsbåtar” och ”Egenkontroll av hamnen för fritidsbåtar” har
uppdaterats. Båda dokumenten finns på Svenska Båtunionens hemsida. Hamnar för fritidsbåtar
täcker så gott som allt rörande anläggning, underhåll och skötsel av hamnen. Båtklubben
rekommenderas att gå igenom hamnhandboken och att varje år genomföra och dokumentera
egenkontroll av hamnen enligt ”Egenkontroll av Hamnar för fritidsbåtar”.
El-och sjösäkerhet
Den som innehar eller råder över en elanläggning för nyttjande av elektrisk ström är att betraktad
som anläggningsinnehavare. Vid Elsäkerhetsverkets inspektion skall båtklubben kunna uppvisa den
egna årliga besiktningen av anläggningen. Besiktningen skall vara utförd av el kunnig person som
är väl förtrogen med anläggningen och gällande föreskrifter. Kommittén hänvisar till SBU:s
broschyrer ”El-säkerhet i småbåtshamnar och fritidsbåtar” samt ”Egenkontroll av Hamnar för
fritidsbåtar”.
Säkerhets besiktningar
Efterfrågan på säkerhetsbesiktningar är fortsatt låg. SBU har i den nya modulen för Bas åter lagt in
Bas-B (hantering av protokoll från besiktningar). Tillsammans med Svenska Sjö har
informationsmaterial tagit fram. En nystart för besiktningsverksamheten är planerad för södra
Sverige under 2018. En broschyr om Egenkontroll av fritidsbåt finns att ladda ner från SBU:s
hemsida.
Utprickning
Sjöfartsverket hade även 2018 aviserat att dra in prickar i farleder och därför befarade kommittén
att både olyckor och incidenter kommer att öka i våra farleder.
Det har framkommit att en del av de båtklubbar som har tagit över ansvaret för underhåll och
utplacering av prickar och bojar har drabbats av höga kostnader.

Miljökommittén.
Miljökommittén anordnade under februari månad en miljökonferens där 30 representanter från
klubbarna deltog. Svenska båtunionen har under 2017 tagit fram ett miljöprogram och detta var
huvudpunkten vid Skånes Båtförbund förbundsråd i november där innehållet i detta diskuterades. En
del av klubbarna i Skåne ingår i Havstulpanvarningen där påväxt av havstulpaner mäts och en
varning via sms skickas ut till de som anslutit sig till tjänsten.
Båtbottenborstar har installerats i en del hamnar under året bl. a Limhamns småbåtshamn

Juridiska kommittén
Kommittén ger, inom vissa gränser, juridiskt stöd i form av rådgivning till medlemsklubbarna
företrädesvis inom områdena arbetsrätt samt avtals- och arrendefrågor. Så har även skett under
verksamhetsåret, men det ligger i sakens natur att inte närmare redogöra för enskilda ärenden.

Barn- och ungdomskommittén
Kommittén har, via Svenska Båtunionen, sökt och fått medel från Svenskt Friluftsliv för att skapa
och genomföra en utbildning för ungdomar där ledarskapets alla delar sätts i fokus, både som
aktivitetsledare och som ledamöter i en styrelse eller i en kommitté.
I juni ordnad kommittén nämnda subventionerade utbildning för redan verksamma och blivande
instruktörer på båtskolor. Utbildningen hölls i Höllviken och deltagare från hela Skåne arbetade
tillsammans under en helg för att utveckla sina kunskaper inom föreningskunskap, ledarskap,
metodik, pedagogik, ansvar, säkerhet, riskanalys, praktiskt sjömanskap, livräddning, mm.
Utvärderingarna visar att utbildningen var mycket uppskattad och att just kombinationen av den
teoretiska ledarskapsmodulen och den praktiska säkerhetsmodulen var det som deltagarna tyckte
gav dem goda förutsättningar för det fortsatta ledarskapet.
Kommittén har för avsikt att hålla minst en ledarskapsutbildning per år och datum för 2018 års
utbildning kommer att presenteras på vår hemsida www.skanebat.se.

IT- och informationskommittén
Under 2017 har kommittén genomfört två BAS-utbildningar (BAS-M och BAS-K). Båda
kurstillfällen var fulltecknade. Kurserna har varit kostnadsfria och förbundet har i år stått för
kostnader för fika och lunch.
Utbildningarna började med en övergripande genomgång av den allmänna delen av BAS-M, som hänför
sig till klubb- och medlemsregister. Därefter övergick utbildningen till den administrativa delen BAS-K
som behandlar hantering av båtplatser på land och i sjön, kö-registrering, olika typer av depositioner.
Avslutningsvis behandlade kursen den ekonomiska delen med avgifter, fakturering med reskontra, OCRinläsning och rapport. Stort intresse har visats för fakturering med OCR.
Leif Zadig och Jörn Plato har även under detta år haft hands-on kurser och erbjudit intern
konsulthjälp enligt tidigare prissättning för ett par av våra klubbar.
Utöver direkt utbildning har ett stort antal telefonsamtal utväxlats med olika klubbar, som behövt
hjälp i BAS -systemen.
Aleksandra Erlandsson blev under 2017 BAS-coach för södra regionen. Under våren och hösten har
hon deltagit i BAS-coach-utbildningar på SBU. BAS-coach är en ny funktion inom SBU och det är
än så länge i sin linda. Under 2017 har man försökt att hitta arbetsformer och hur man kan dela
erfarenheterna mellan coacherna. Höstens coach-utbildning resulterade bl.a. i ett gemensam coachforum.
I dagsläget har 31 av våra 37 klubbar tagit ut inloggningsuppgifter för BAS-K, och av dessa är
kanske drygt 5 klubbar i större eller mindre omfattning användare av det systemet.

Samtliga klubbar har nu tagit ut inloggningsuppgifter för BAS-M, och alla klubbarna använder även
detta för medlemsrapporteringen.
Hemsidan
Under 2017 har hemsidan genomgått en mindre ansiktslyftning. Det innebär bl.a. att menyerna
ändrades, långa texter lades in som länkade dokument, och kalendariet uppdaterades. Sammanlagt
har det under året publicerats 29 korta blogginlägg. Kontinuiteten i publiceringen har bidragit till att
hemsidan blev frekvent besökt. Sedan augusti har Google Analytics kopplats på vilket ger en bra
överblick hur hemsidan besöks.

