
 
 

Skånes Båtförbund  
 
Protokoll 2019/8. 
Sammanträde 2019-10-26. 
Plats: Falsterbo kursgård, Höllviken. 
 
Närvarande: Kjell Holst 
  Tomas Henriksson 

Jörn Plato 
Stefan Rosenqvist 
Bertil Lundberg 

  Björn Skarin 
  Henrik de Vries 
   
Ej närvarande: Aleksandra Erlandsson    
   
  
 
1. Mötets öppnande. 
 
Ordförande öppnade styrelsemötet och hälsade ledamöterna välkomna till Skanör. 

 

2. Dagordning. 

Båtriksdagsordningen inför extra årsmötet vid Unionsrådet 

Medlemskap i SBU, definition i stadgarna. 

Maildistributionen inom SkBf. 

Hemsidan. 

Stora båtklubbsdagen 2020. 

SkBfs 50-årsjubileum. 

Dagordningen godkändes.     

  

3.  Föregående protokoll. 

Protokoll 7 godkändes och läggs till handlingarna. 

Dagens protokoll justeras av ordförande och Bertil Lundberg. 

 

  



4.  Ekonomi. 

Inget avvikande av vikt att rapportera.  

 

5.  Kommitterapporter. 

Barn & ungdom. 

Henrik bokar tid med Bertil för att gå igenom status i ungdomskommittén. 

 

Hamn, sjösäkerhet och samhällsplanering hamnar. 

Ingen aktivitet 

 

IT och information. 

BASutbildning 9/11 fullbokad. 

 

Juridik. 

Inget att rapportera  

 

Miljö. 

Inget att rapportera 

 

 

6.  Båtriksdagsordningen. 

Båtriksdag och Unionsråd varvat vartannat år OK. 

Skånes Båtförbund stöder arbetsgruppens för utredning av medlemskapsbegrepp 

förslag. 

 

7.  Mail. 

Förbundet har återigen utsatts för ett bedrägeriförsök där någon skickar mail i 
ordförandes namn och begär en snabb utbetalning. Vid detta och liknande fall, kolla 
avsändarens mailadress och kasta mailet om denna inte är en känd adress. 

Distributionen av mail adresserade till adresser @skanebat.se gicks igenom och 
justerades till vad som nu gäller. 

 

8.  Hemsidan. 

Målet att göra hemsidan mer levande har inte resulterat i någon mätbar ökning av 
antalet besökare. 

Gemensam hemsida som tagits fram av SBU  övervägs. Tveksamt dock att den blir 
dramatiskt lättare att underhålla. Mer information behövs innan ev. beslut kan fattas. 



En fördel att support från SBU minskar personberoendet på förbundsnivå. 

Kostnadsmässigt ska ett byte vara likvärdigt, ingen ökning. 

Frågan om anslutning till den gemensamma lösningen bordläggs. 

 

9.  Stora Båtklubbsdagen 2020. 

Styrelsen beslutade att ordna en gemensam resa till Stora Båtklubbsdagen 
20200201 för att inhämta information från de olika föreläsningarna.  

 

10.  SkBf 50 år. 

50-årsfirandet avhålls i samband med Båtdagen 2020-03-21 då det 50-de 
verksamhetsåret avslutas. Föreläsare preliminärt vidtalade.  

 

11.  Försäkringar. 

 

Förbundet undersöker möjligheterna att bjuda in klubbarna en kväll för att informera 
om vad som ingår i klubbförsäkringen och vad Sv Sjö har att erbjuda. 

 

12.  Nästa styrelsemöte. 

Nästa möte, 28/11. Platsförslag är Kivik. Därefter gäller 6/12 Julbord, 30/1, 27/2, 21/3 
årsmöte, 26/3, 23/4, 11/627/8,24/9, 29/10, 26/11, 4/12 

 

13.  Mötet avslutades. 

Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 
 
Vid protokollet  Justeras  Justeras 
 
 
 
 
Björn Skarin  Kjell Holst  Bertil Lundberg 
 

 

 


