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1. Mötets öppnande. 
 
Ordförande öppnade styrelsemötet och hälsade ledamöterna välkomna till 
Internetmötet.  

Robert Lundsten är adjungerad ledamot enligt protokoll 2020/4. 

 

 

2. Dagordning. 
 

Dagordningen genomgicks och godkändes med tillägg under punkt 6,miljö, 
angående webkonferens Ålskade hav .  

 

3. Föregående protokoll. 
 
Föregående protokoll (2020/4) godkändes och läggs till handlingarna.  

Dagens protokoll justeras enligt huvudrutin av ordförande och vice sekreterare. 

  

4.  Ekonomi. 

Alla medlemsavgifter, undantaget BBK, har inkommit. Delbetalning 2 till SBU inom 
kort. Coronapåverkan på aktivitetsnivån ger ett överskott mot interimsbudget. 



 
 

5.  Hemsidan. 

 

Jörn kontaktar Aleksandra i detta ärende. Vi måste få ut löpande info som, t. ex, 
protokoll tills vi finner någon som löpande kan ta hand om hemsidan. 

  

6. Kommittérapporter. 

 

Barn & Ungdom. 

Kontakt med grannförbunden har tagits. En intresseförfrågan går ut till klubbarna 
inom kort. 

 

BAS och IT. 

Vårens BASutbildning är inställd. Ett regionalt utbildningstillfälle planeras under 
hösten. 

 

Hamn och sjösäkerhet. 

Inget nytt. Danska tillträdesförbudet kvarstår på obestämd tid. 

  

Miljö. 

Debatt om utsläppen i Öresund har startat. Utsläppen visar sig vara mer omfattande i 
Södra Öresund än tidigare allmänt känt. Robert och Stefan kollar Webinarium 3/7. 

 

Juridik. 

Inget aktuellt. 

 

Samarbetsdelegationen. 

Inget gensvar. 

 

7. SkBfs uppskjutna Båtdag 2020-03-21. 

 

Båtdagen planeras att genomföras i samband med Båtrådet 24/10 och samordnas 
med 50-årsfirandet Corona permitting .  

 

8.  Uppskjutna Båtriksdagen 2020-04-04 - 05.  

 



Planen f n är att genomföra Båtriksdagen i samband med Unionsrådet i Stockholm. 
Dock kommer Corona att avgöra hur det blir. 

 

9.  Inkomna och avsända skrivelser. 

 

Påminnelse om anslutning till gemensam hemsida från SBU. Beslutet att inte delta 
kvarstår. 

 

10. Information Bjerreds Båtklubb. 

 

Bjerreds BK har inte betalat medlemsavgift enligt gällande stadgar. Upprepade 
påminnelser har tillsänts klubben utan reaktion. Beslöts att gå vidare med 
inkassoärende. 

 

 

11.  BAS och behörigheter i klubbarna. 

 

Det är många med administratörsbehörighet i BAS som inte är aktiva, inte är 
medlemmar mm. Detta är i strid mot GDPRs intentioner. Jörn kollar och kontaktar 
berörda klubbar. 

  

12. Rutiner för att utse BAScoacher ( insyn, ansvar, säkerhet) och 
registrering av styrelseledamot i SkBf.  

 

Oväntat fanns en styrelseledamot registrerad, okänd för övriga i SkBfs styrelse. 

Ordförande tillskriver Unionsstyrelsen hur detta kunnat inträffa och hur det kan 
undvikas framgent. Endast förbundsstyrelsen skall kunna registrera 
styrelsemedlemmar. 

 

13. Avloppsutsläpp i Öresund. 

 

Fokus hamnade på utsläpp i samband med att ett större utsläpp planerades från 
Gentofte norr Köpenhamn. Då aktualiserades även att det finns fler, och många, 
utsläpp i området. SkBf följer utvecklingen i ämnet med målet att belysa den 
oproportionerligt stora uppmärksamheten på fritidsbåtars utsläpp i området. 

 

14. Övriga frågor. 

 

 



15. Nästa möte. 

 

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

 

16. Mötet avslutas. 

 

Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade videomötet.  

 

 

 

Sekreterare  Ordförande  Justerare 

 

 

Björn Skarin Kjell Holst  Bertil Lundberg.  

 


