
 
 

Skånes Båtförbund  

 

Protokoll 2018/6. 
Sammanträde 2018-08-30. 
Plats: Råå-Helsingborg segelsällskaps klubbhus Råå. 
 
Närvarande: Kjell Holst 
  Petra Elg 
  Aleksandra Erlandsson   
  Tomas Henriksson 
  Jörn Plato 
  Björn Skarin 
  Henrik de Vries 
Adjungerad  Stefan Rosenqvist 
 
Från RHSS  Annica Svärd Loosme  ordf.  
  Göran Ingers v ordf 
  Lars Andersson         kassör 
   
   
 
   
0. Ordförande i RHSS, Annika BKP, Pelle Sandberg, presenterade RHSS. Klubben 
har drygt 500 medlemmar. Hamnen delas med Råå Båtklubb och drivs av en 
Hamnförening som arrenderar hamnen. Föreningslivet i området är starkt. 
 
 

1. Mötets öppnande. 
 
Ordförande öppnade styrelsemötet och hälsade ledamöterna välkomna till ett regnigt 
Råå. 

 

2. Dagordning. 

Dagordning genomgicks. Tilläggspunkter är Unionsmötet och en kort redovisning av 
kontaktmail till anslutna klubbar.  

Dagordningen godkändes. 

 

3. Föregående protokoll och protokolljustering. 

Protokoll 2018/5 godkändes och lades till handlingarna. 



Dagens protokoll justeras av ordförande och Aleksandra Erlandsson.  

 
4.  Ekonomi. 

Ekonomin följer budget.  

 

5.  Hemsidan. 

”Hemma hos” går för godkännande till berörd klubb. Ofta har detta dragit ut på tiden. 

I fortsättningen publiceras det på hemsidan om ingen kommentar inkommit inom 14 
dagar från att den kommit klubben tillhanda. 

Båtklubbspaketet som tas upp på hemsidan tas bort då nytt avtal med berörd bank ej 
är klart. Detta berör endast nya avtal, gamla fortsätter gälla. 

Inget har hänt med den gemensamma hemsidesmallen sedan Lisa slutade. 

 
6. Kommittérapporter. 

Barn och ungdom. 

Inga aktiviteter. 

 
Hamn och sjösäkerhet. 

Sommarens rapportering av havstulpaner i huvudsak över. Styrelsen konstaterade 
att det hade varit bra om flera hamnar rapporterade i framtiden. F n är det knappast 
några västkusthamnar som rapporterat. Noterbart att SBU fick tid i tv-nyheter när 
tulpaner konstaterades i Stockholmsregionen i augusti. I Öresund växte de redan i 
mitten av juli. 

En utbildning i säkerhetsbesiktning av fritidsbåtar planeras under hösten.  

 
IT och Information. 

Två BAS-utbildningar under hösten, 22/9 och 17/10. Den första är fullbokad, 11 
deltagare från sex klubbar, och den andra har fyra klubbar anmälda. 

 

Juridik. 

Inget att rapportera. 

 
Miljö. 

Petra tar upp problemen med felaktig info angående de sammanställda rapporterna i 
Miljökommittén. 

En utredning om nya miljözoner för bottenfärger pågår inom EU. 

 

7. Inkommande/avgående. 



Enkät från Ulf Grape, ansvarig för Barn och ungdomskommittén inom SBU, 
angående Barn- och ungdomsverksamheten inom klubbarna. Henrik handlägger.  

Inbjudan till SBU Unionsråd på Djurö 17/11-18/11.  

 

8. Översiktsplan Malmö. 

Ordförande lämnar ett yttrande från SkBf.  

.  

9. Styrelsens arbetsordning. 

Beslöts att funktionärerna går igenom sina uppgifter och modifierar där så är lämpligt 
till nästa styrelsemöte.  Sekreteraren sammanställer sedan arbetsordningen för SkBf. 

. 

 
10. Stöldskydd. 

Frågorna om stöldskydd tas upp på Båtrådet. Föredragande inbjuds till nästa 
styrelsemöte. 

  
11. Övriga frågor. 

Unionsrådet. Beslöts att Kjell och Tomas representerar SkBf. SBU står för resa och 
uppehälle.  

 
12. Nästa möte. 

Mötet 27/9 förläggs preliminärt till Ystads Segelsällskap. 
 
14.  Mötet avslutades. 

Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade mötet. 

 
 
Vid protokollet  Justeras  Justeras 
 
 
 
 
Björn Skarin  Kjell Holst  Aleksandra Erlandsson 


