
 
 

Skånes Båtförbund  

 

Protokoll 2019/4. 
Sammanträde 2019-04-25. 
Plats: Limhamns Segelsällskap, Limhamn. 
 
Närvarande: Kjell Holst 
  Tomas Henriksson 
  Jörn Plato 
  Stefan Rosenqvist 
  Bertil Lundberg 
  Björn Skarin 
   
 
Ej närvarande Henrik de Vries 
  Aleksandra Erlandsson 
  Jan Malmberg   
   
Från LSS              Göran Korch 
  Peter Persson 
 
Göran Korch och Peter Persson hälsade oss välkomna till LSS och informerade om 
seglarskolan för barn och om upprustningen av en segelbåt, som kan nyttjas av 
klubbmedlemmarna. Klubben är aktiv med utbildningar och enklare kappseglingar. 
 
1. Mötets öppnande. 
 
Ordförande öppnade styrelsemötet. 

 

2. Dagordning. 

Dagordning genomgicks och godkändes med tillägg av anskaffning av profiltröjor och 
införande av punkten kommittérapporter som fast punkt i dagordningen. Avtalsmall 
avseende GDPR tas fram av SBU. 

 

3.  Föregående protokoll. 

Föregående protokoll (2019/3), konstituerande möte godkändes och lades till 
handlingarna.   

Dagens protokoll justeras enligt huvudrutin av ordförande och vice sekreterare. 

  



4.  Ekonomi. 

Följer planen. Medlemsavgifter kommer in som förväntat. 

 

5.  Hemsidan. 

Eftersökning av upphovsman till bilden på hemsidan har inte gett något resultat. 

Kontaktperson till webhotellet one.com är Henrik de Vries. 

SBU kommer med en avtalsmall för GDPR. Det ska finnas avtal mellan förbund och 
SBU samt motsvarande mellan förbund och klubbar. 

 
6.  Båtriksdagen. 

Båtriksdagen förflöt utan dramatik. Motioner och propositioner bifölls med undantag 
för propositionen om höjning av avgift till Båtunionen som avslogs efter votering. 

En spin-off som kom upp är ett utökat samarbete mellan förbunden i Skåne, Blekinge 
och Småland. Ett exempel på lämpligt samarbete är om utbildning i 
säkerhetsbesiktning av fritidsbåtar.  

 

7.  Inkommit och avsänt. 

Dokumentet/remissen Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i 
Västerhavet framtagen av länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland och Skåne. 

Ordförande har lämnat synpunkter på skrivelsen till SBU f v b.   

 

8.  Bascoach och miljöcoach. 

Stefan Rosenqvist informerade om bascoachkonferensen, som innehöll en 
omfattande genomgång av organisationen bakom BAS. Konferensen var mycket 
givande i och med mötet av coachkollegor. 

En motsvarande konferens för miljöcoacher har ännu inte genomförts. Jan 
Malmberg, vår nya miljöcoach, bör delta när det blir aktuellt. 

 

9.  Videokonferens. 

Punkten utgick då Aleksandra var förhindrad. 

 

10.  Övrigt. 

Skånes Båtförbund fyller 50 år. Firande kombineras förslagsvis med Förbundsrådet. 
Förbundsrådet flyttas till 26/10 då flera ledamöter har förhinder det tidigare planerade 
datum. Förbundsråd 9/11 utgår således. 

Beslutades att inköpa profiltröjor till styrelsen. 

Ungdomsverksamheten diskuterades. Beslutades att öka budgeten för Barn och 
ungdomskommittén till 10 000 kr.  

 



11.  Nästa styrelsemöte. 

Nästa möte, 23/5, i Höganäs. 

Därefter gäller: Styrelse 29/8, 26/9, Förbundsråd 26/10, 31/10, 28/11 och 6/12. 

 

12.  Mötet avslutades. 

Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade mötet. 

 
 
Vid protokollet  Justeras  Justeras 
 
 
 
 
Björn Skarin  Kjell Holst  Bertil Lundberg. 
 

 

 

 


