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0.  Inledning. 
Mötet inleddes med att ordförande Bertil Strandman berättade kort om Ålabodarnas 
båtklubbs historia och klubben idag. 
 
1.  Mötets öppnande. 
Ordförande öppnade styrelsemötet och hälsade ledamöterna välkomna till 
Ålabodarna. 
 
2. Dagordning. 
Dagordning genomgicks och godkändes med tillägg under Övrigt om 
marknadsanalys av intresse för båtbottentvätt. 
 
3. Föregående protokoll och Protokolljustering. 
Dagens protokoll justeras av ordförande och Tomas Henriksson då Aleksandra 
Erlandsson går in som sekreterare. 
Protokoll 2018/1 godkändes och lades till handlingarna. 
 
4. Ekonomi. 
Alla underlag är utskickade inför Båtdagen. 
Förslag att under sommaren inleda ett samarbete med Sjöräddningen. Jörn Plato fick 
i uppdrag att undersöka vilka möjligheter som finns. 
 



5. Hemsidan. 
Uppdateras kontinuerligt 2-3 gånger i månaden men Aleksandra önskar flera 
textbidrag till hemsidan. 
Information om årsmötet med samtliga handlingar, on-line anmälan och fullmakt 
ligger sedan några veckor på hemsidan. 
Önskemål om information om GDPR vilken kommer att läggas ut i slutet av v.9. 
Aleksandra fick inbjudan att delta i en workshop i Stockholm angående SBU:s och 
förbundens nya hemsida. I skrivande stund är datum ej fastställt. 
Förslag från Ålabodarnas båtklubb att förbättra kontaktlistan på hemsidan och göra 
klubbnamnen klickbara med länkar till respektive klubb. Aleksandra kommer att titta 
på det under våren. 
 
6. Kommittérapporter. 
Hamn- och sjösäkerhetskommitté äskar 4.000 extra till planerade aktiviteter. 
IT- och informationskommitté har planerat in två BAS-kursen. Grundkursen kommer 
att äga rum den 28/4 i Falsterbokanales båtklubb. Jörn gjorde styrelsen uppmärksam 
på att en del av klubbarna för inte vidare informationen till berörda funktionärer. Ett 
förslag är att rubricera utskicken från SkBf med ”Inkommande information till 
Styrelsen” och att lägga till i varje utskick länken till hemsidan. 
Miljökommitté informerar om nya rön kring koppar i bottenfärger och att borsttvättar 
kan orsaka skador på gelcoaten. 
 
7. Inkommande/avgående. 
Medlemsansökan från Christianstads Segelsällskap är under uppföljning. Båtklubben 
kommer att ha sitt årsmöte den 3 mars. Vi väntar på båtklubbens formella beslut att 
ingå i SkBf i forma av ett årsmötesprotokoll.  
 
8. Miljökonferens 10 – 11 mars 2018. 
Petra Elg tillsammans med en representant från Lomma kommer att delta i 
konferensen. SkBf står för en övernattning för Petra samt alla kostnader för 
representanten från Lomma. Petras övriga kostnader betalas av SBU. 
 
9. Förtjänsttecken. 
Fortsatt diskussion kring förtjänsttecken. 
 
10. Coboats. 
Med tanke på tjuvarnas påhälsningar i hamnar på Västkusten, Blekinge, Lomma, 
Ystad finns det ännu större anledning till att prata mer Coboats vilket blir passande 
på Båtdagen. 
 
11. Båtdagen/årsmötet 17 mars 2018. 
Allt är förberett inför årsmötet. Kallelse med handlingarna utskickade och ligger även 
på hemsidan. Det är, precis som ifjol, möjligt att anmäla sig och fylla i fullmakten 
online. 
 
12. Båtriksdagen 7-8 april 2018. 
Inget nytt att tillägga. 
 
 
 



 
13. Övriga frågor. 
Det har inkommit, i ett marknadsföringssyfte en förfråga från en båtbottentvätt företag 
om båtklubbar och båtar i Skåne. SkBf kommer inte att lämna några uppgifter om en 
enskild båtklubb. Däremot kan SkBf bidra med svar på antalet klubbar och båtar. 
 
14. Nästa möte. 
Nästa möte 2018-03-22, plats preliminärt Skanör 
 
15. Mötet avslutades. 
Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade mötet. 
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