
 
 

Skånes Båtförbund  

 

Protokoll 2020/4. 
Sammanträde 2020-04-23. 
Plats: Internetmöte 
 
Närvarande: Kjell Holst 
  Tomas Henriksson 
  Jörn Plato 
  Stefan Rosenqvist 
  Bertil Lundberg 
  Björn Skarin 
  Henrik de Vries 
Adjungerad  Robert Lundsten. 
 
 
 
 
1. Mötets öppnande. 
 
Ordförande öppnade styrelsemötet och hälsade ledamöterna välkomna till 
Internetmötet.  

Styrelsen beslöt att t v adjungera Robert Lundsten som ledamot i styrelsen. 

 

 

2. Dagordning. 
 

Dagordningen genomgicks och godkändes efter tillägg angående kassar med tryck 
till årsmötet.  

 

3. Föregående protokoll. 
 
Föregående protokoll (2020/3) godkändes och läggs till handlingarna.  

Dagens protokoll justeras enligt huvudrutin av ordförande och vice sekreterare. 

  

4.  Ekonomi. 

 



Kassören redovisade det ekonomiska läget, Hittills har årsavgiften inkommit från 8 
klubbar och 30 har ännu inte inkommit. Förfallodatum är 30 april. Utskick av 
påminnelser förbereds.   

Budgetförslaget för 2020 godkändes av styrelsen och kommer att löpa som en 
interimsbudget fram till kommande Båtdag/Årsmöte, som blev framflyttat, p g a 
corona viruset. Föreslaget nytt datum är höstens Förbundsråd den 24 oktober. 
 

5.  Hemsidan. 

Henrik har brist på tid varför uppdateringar inte alltid hinns med. Lösning efterlyses. 

Ordförande talar med Alexandra om nödhjälp. 

  

6. Kommittérapporter. 

 

Barn & Ungdom. 

Bertil verkar för att utveckla LSS-modellen, beskriven i ett tidigare Hemma hos-
reportage. Modellen bör vara användbar i flera klubbar. Möjligheten finns även att 
ansöka om bidrag från SBUs fondmedel. 

 

BAS och IT. 

Vårens BASutbildning är inställd. SBU har kommit med utbildningar via nätet. Den 
första ges 27/4 och är fulltecknad, nästa ges 5/5 och 7/5.  

 

Hamn och sjösäkerhet. 

Info till klubbarna om flytvästar till utdelning. Sjösäkerhetskommittén tar upp detta på 
sin hemsida där det även finns ansökningsformulär och regler. Kommuniceras 
snarast till klubbarna. 

Info om besöksförbud till danska hamnar och regler för behörighet att framföra båtar 
på danskt vatten har också gått ut till klubbarna. 

  

Miljö. 

Inget aktuellt. 

Juridik. 

Inget aktuellt. 

 

Samarbetsdelegationen. 

Ingen reaktion på kontaktförsök. 

 

7. SkBfs Båtdag 2020-03-21. 

 



Uppskjuten t v p g a Coronaviruset.  

 

8.  Båtriksdagen 2020-04-04 - 05.  

En genomgång har gett vid handen att inga beslut från Båtriksdagen är akuta. En 
videobåtriksdag i maj skjuts även på framtiden. Videoversionen skulle f ö endast ha 
omfattat val, budget och ansvarsfrihet för avgående styrelse. 

 

 

9.  Inkomna och avsända skrivelser. 

 

Inget. 

 

10. Information Bjerreds Båtklubb. 

 

Bjerreds Båtklubb har begärt utträde ur SkBf. Begäran inkom i januari 2020. 
Stadgarna säger att denna skall inlämnas före december så klubben är medlem 
2020. Därtill skall utträdesansökan åtföljas av kopia på årsmötesprotokoll där beslut 
om utträde skall ingå. Detta saknades. 

Ordförande och sekreterare besökte BBKs årsmöte och redovisade följderna av 
utträdet. BBK utlovade ett beslut som nu inkommit där klubben vill fullfölja utträdet. 
Enligt stadgarna skall begäran om utträde ha inkommit före december månads 
utgång åtföljd av protokollsutdrag från årsmötesbeslut. Så har ej skett.  Styrelsen 
finner inget skäl att frångå stadgarna vilket innebär att BBK kvarstår som medlem i 
förbundet under 2020. De förmåner som gäller för medlemsklubbar gäller därmed 
även för 2020 och klubben skall erlägga normal avgift för året.  

Styrelsen beklagar klubbens beslut och beviljar BBK utträde från 2020-12-31. 

 

 

11.  Nomineringar till årsmötet. 

 

Styrelsen beslutar att t v adjungera Robert Lundsten till styrelsen i avvaktan på beslut 
från Båtdagen 2020. 

 

12. Övriga frågor. 

 

Beslöts att upphandla 100 kassar med tryck för utdelning vid tillfällen, t.ex Båtdag. 

 

13. Nästa möte. 

 



Kommande styrelsemöten, 11/6, 27/8, 24/9, Förbundsråd och styrelsemöte 24/10, 
26/11 och julbord 4/12.  

 

14. Mötet avslutas. 

 

Åter igen funkade tekniken med videomöte.  

 

Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade videomötet.  

 

 

 

Sekreterare  Ordförande  Justerare 

 

 

Björn Skarin Kjell Holst  Bertil Lundberg.  

 


