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Närvarande: Kjell Holst 
  Petra Elg 
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  Björn Skarin 
  Leif Zadig 

Henrik de Vries 
 
Från Pärlan tre representanter. 
 
   
0. Ordförande i BKP, Pelle Sandberg, presenterade båtklubben Pärlan. Klubben har 
ca 700 medlemmar varav ca 30% är utsocknes. Hamnen med ca 200 platser ägs av 
Bromölla kommun, klubben arrenderar.. 
 
 

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

 

2. Dagordning. 

Dagordning genomgicks. Under övrigt  tas nytt om försäkring för utländska båtar i 
danskt vatten upp, nya styrelsemedlemmar och Flakfort.  

Dagordningen godkändes och läggs till handlingarna.. 

 

3. Föregående protokoll och protokolljustering. 

Protokoll 2018/4 godkändes och lades till handlingarna. 

Dagens protokoll justeras av ordförande och Aleksandra Erlandsson.  

 
4.  Ekonomi. 

Ekonomin följer budget.  



5.  Hemsidan. 

Information om nya försäkringskrav i danska vatten läggs in på hemsidan med 
förtydligande att den juridiska hållbarheten är tvivelaktig då den innebär en 
konkurrensbegränsning som inte accepteras inom EU. 

Information om GDPR finns på SBUs hemsida. Sök på GDPR för vidare information. 
SBU har utlovat att man kommer att ha informationsmöten på flera platser i landet 
under hösten. 

Den gemensamma hemsidesmallen diskuterades. Mycket är ännu oklart om 
detaljerna. Kostnaden har uppgivits till 13 kkr engångs-/anslutningsavgift om tio 
förbund ansluter sig och en årskostnad på ca 2000 kronor/år. SkBf ser en stor 
potential med en mer homogen hemsida och en hemsida där det ”händer” något. 
Risken är hela tiden att hemsidans innehåll är oförändrat under lång tid och att då 
ingen bryr sig om att läsa den. 

 
6. Kommittérapporter. 

Barn och ungdom. 

Inget planerat f n. Man söker en lämplig ungdomsledare att ta över då Gitte lämnat 
styrelsen och inte hinner med.   

 
Hamn och sjösäkerhet. 

En konferens i form av en konferens i samarbete med Miljökommittén diskuteras med 
sikte på 2018-10-10. 

 
IT och Information. 

Två BAS-utbildningar planeras under hösten, den första 2018-09-22 och den andra 
2018-10-27. Upplägget ändras så att endast ett fåtal klubbar kan delta var gång En 
kort genomgång följs av praktik där fokus är de deltagande klubbarnas  frågor.  
 
Juridik. 

Inget att rapportera. 

 
Miljö. 

Arbete pågår med att utforska kopparfärgernas risker. Hittills har faktaunderlaget varit 
bristfälligt och diskussionen byggs på antaganden och tyckanden.  

 

7. Inkommande/avgående. 

 Inget att rapportera. 

 

8. Översiktsplan Malmö. 

Ordförande lämnar ett yttrande. Placering av bryggor i hamninloppets förlängning  är 
mindre lämpligt vid västliga till nordvästliga hårda vindar. Platserna i bassängen norr 
om Hullkajen borde kunna utökas och de är väl skyddade för alla vindar. 



9. Styrelsens arbetsordning. 

Inom Östergötlands Båtförbund har man tagit fram en arbetsordning för 
förbundsstyrelse där styrelsens de olika ledamöternas uppgift definieras. SkBf har 
ingen motsvarande plan. Beslöts att funktionärerna går igenom sina uppgifter och 
modifierar där så är lämpligt. Sekreteraren sammanställer sedan arbetsordningen för 
SkBf. 

. 

 
10. Stöldskydd. 

En inbjudan till klubbarna avseende en genomgång av stöldskydd och hur ett sådant 
lämpligen implementeras. 

  
11. Policy för kränkningar och trakasserier. 

En policy har tidigare tagits fram. Läggs ut på hemsidan under Barn-och 
ungdomskommittén. 

 
12. Övriga frågor. 

Möjliga nya till styrelsen inbjuds att delta i nästa styrelsemöte. ( 30/8 RHSS i Råå).  

Flakfort är åter öppet sedan någon form av överenskommelse uppnåtts. 

Beslöts att införskaffa en skrivare till ”rimligt pris” åt kassören. Skrivaren behöver vara 
en färglaser med kopieringsfunktion.   

 
13. Nästa möte. 

Mötet 30/8 förläggs till Råå-Helsingborgs segelsällskap i Råå. 

 
14.  Mötet avslutades. 

Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och tackade särskilt Leif efter 
hans mångåriga engagemang i SkBfs styrelse. Leif tillönskades även en god framtid i 
k. huvudkommunen. 

Mötet avslutades. 
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