
 
 

 

Skånes Båtförbund  

Protokoll 10 

Videosammanträde 2020-11-26 

 

 

Närvarande:  Kjell Holst 

Tomas Henriksson 

Bertil Lundberg 

Robert Lundsten 

  Lisbet Nilsson 

  Jörn Plato 

  Stefan Rosenqvist 

  Björn Skarin 

   

   

Ej närvarande Henrik de Vries  

    

1. Mötets öppnande  

Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöterna välkomna. 

 

2. Dagordning 

Under punkt 8, Övrigt, tas val till Båtriksdag 2021 och hantering av motioner i samband med 

videoårsmötet 2020 upp. 

 

3.  Protokolljustering och föregående protokoll  

Dagens protokoll justeras enligt normalförfarande. 

 

4. Ekonomi 

Fortsatt positiv utveckling som följd av corona. Planerade aktiviteter kan ej genomföras, BAS-

kurs inställd, Båtrådet 2020 inställt. Sammantaget blir det ekonomiska utfallet bra medan 

verksamheten lider.  

 



5. Hemsidan 

 

Ett problem på väg att lösas. I samarbete med Medborgarskolan påbörjas en utbildning för 

styrelsen i Wordpress. Utbildning via videomöten 2, 9 och 16de december. 

 

6.   Kommittérapporter. 

Barn & Ungdom 

En utbildning av ungdomsledare efterlystes, av bl a Skillinge, vid årsmötet. Utbildningsmaterial 

finns sedan den tidigare kursen i Falsterbo hos SBU. Utbildningen nu tänkt att bli en 

tvådagarsutbildning i samarbete med Malmö Sjöscoutkår. Ordförande påpekade att möjligheter 

finns att få bidrag från SBU centralt. 

 

Hamn & sjösäkerhet. 

Nya regler angående avfallshantering har kommit från EU via SBU. Bl.a. gäller fr. o. m. 2020-

11-01 en rapporteringsskyldighet till Naturvårdsverkets nya avfallsregister. 

 

IT & information. 

Två BAS-kurser planeras under våren med början i mars, förutsatt att virusläget förbättras. 

Möjligheter att genomföra utbildning via Internet diskuterades. Prövat i Norrland och ansågs ha 

funkat tämligen väl. Stefan kollar med norrländska kollegorna.  

   

Juridik. 

Henrik lämnar från SKBF:s styrelse vid årsmötet 2021.  

 

Miljö. 

SBU vill se en organisation med miljösamordnare inom var klubb och en miljöcoach på 

förbundsnivå. Robert Lundsten är SKBF:s miljösamordnare. 

Inga reaktioner från SBU vad avser den planerade danska vindkraftparken vid Saltholm. 

 

 

SDS. 

Inga aktiviteter. 

 

 

 



7.  Inkomna och avsända skrivelser. 

Uppmaning från valkommittén att nominera ledamöter för 2021 har inkommit. 

Känt är att Henrik de Vries lämnar såväl förbundet som unionsstyrelsen  

 

8.  Övriga frågor. 

Vid Båtriksdagens videoårsmöte 2020-11-15 beslöts dels att avgiften till SBU är oförändrad 

under 2021 dels att inte behandla inkomna motioner för 2020. Båtförbunden återtog sina 

motioner för att ta upp dessa vid Båtriksdagen 2021 med eventuella justeringar. Ordföranden bad 

om synpunkter på SKBF:s motioner för eventuella kompletteringar. 

 

Tomas Henrikson föreslog att vi vid varje sammanträde också tar upp samarbetet med Smålands 

och Blekinges båtförbund. 

 

9.  Kommande styrelsemöten 

28/1, 25/2, Båtdag 20/3, 29/4, 27/5. 

 

10.  Mötet avslutas 

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade styrelsemötet. 

 

 

Vid protokollet  Justeras  Justeras 

 

 

 

 

Björn Skarin   Kjell Holst  Lisbet Nilsson  


