
 
 

Skånes Båtförbund  

 

Protokoll 2020/6. 
Sammanträde 2020-08-27. 
Plats: Internetmöte 
 
Deltagare:  Kjell Holst 
  Tomas Henriksson 
  Jörn Plato 
  Bertil Lundberg 
  Björn Skarin 
  Robert Lundsten. 
 
Ej deltagare  Stefan Rosenqvist 
  Henrik de Vries 
 
 
 
1. Mötets öppnande. 
Ordförande öppnade styrelsemötet och hälsade ledamöterna välkomna till 
Internetmötet.  

 

2. Dagordning. 
Dagordningen genomgicks och godkändes.  

 

3. Föregående protokoll. 
Föregående protokoll (2020/5) godkändes och läggs till handlingarna.  

Dagens protokoll justeras enligt huvudrutin av ordförande och vice sekreterare. 

  

4.  Ekonomi. 

Ekonomin kraftigt påverkad av Corona vilket medfört att utgifterna minskat radikalt. 

Den bank som använts har sänkt ränta och är allmänt svåra att arbeta mot. Kassören 
undersöker alternativ bank med bättre eller likvärdig säkerhet och effektuerar byte. 

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. Intresseförfrågan har gått ut till klubbarna 
men få svar har ännu inkommit, möjligen beroende på bristande styrelseaktiviteter 
under seglingssäsongen. 

Bertil har initierat en nybörjarkurs på kölbåt som testprojekt inom Limhamns SS med 
Maxi 77. Ett flertal har anmält intresse. 

BAS och IT. 

Regional BASutbildning planeras i slutet av november hösten i FBK lokaler. 

Hamn och sjösäkerhet. 

Fortfarande oklart med tillträde till danska hamnar. Vissa lättnader har gjorts men 
inget har explicit sagts om att förbudet att lägga till i hamnarna har slopats.  

Miljö. 

Sedan det framkom hur omfattande utsläppen från Danmark är har problemet 
aktualiserats och en plan tas fram hur de ska stoppas. Tidplan 2021-22. 
Arbetshypotes är att alla avlopp skall dras till ett nytt reningsverk vid Hörsholm. 

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 
då med 50-årsfirandet. Båtdagen genomförs enligt tidigare planer med ett begränsat 
deltagande (40 deltagare) Tidigare kallelse gäller med ändring av datum. Ny kallelse 
skickas inom kort.  

Allt under förutsättning att inga Coronabakslag inträffar.   

 

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

Beslut har fattats att genomföra en extra Båtriksdag 2020 som ett videomöte 2020-
09-23. Den extra Båtriksdagen skall behandla och besluta om genomförandet av 
ordinarie Båtriksdag 2020 SBU har begränsat antalet deltagare till en fullmaktshavare 
per klubb m h t begränsningarna i videotekniken. Inget hindrar dock att flera 
deltar/avlyssnar från en plats. Beslöts att ordförande är SkBfs representant vid 
båtriksdagen. 

Den ordinarie Båtriksdagen 2020 genomföres 15/11, även den som ett videomöte. 

 

9.  Inkomna och avsända skrivelser. 



En intresseanmälan om medlemskap har inkommit från Segelsällskapet Sunnan ( 
www.ss-sunnan.se) i Ivösjön. 

En inbjudan att delta i XRF-projektet har inkommit från SBU. 

Kallelse till Båtriksdag 2020. 

 

10. Vindkraftparken Nordre Flint och Aflandshage. 

Ordförande och Robert deltog i möte om projektet i Köpenhamn. En överraskning var 
att det inte var ett informationsmöte utan ett projektmöte där deltagarna skulle yttra 
sig. Planerna långt framskridna med byggstart 2024. Mötet primärt inriktat på 
påverkan på sjöfarten, placering etc är redan beslutat av danskarna. Avståndet till 
Malmö 4,5 km, till Saltholm 4 km (Köpenhamn mer än det dubbla).  

Beslöts att ordförande kontaktar tidningar, Sjöfartsverket, Naturvårdsverket och SBU 
i ärendet då inverkan på sjöfarten och sjösäkerheten kommer att vara omfattande.    

 

11.  Övriga frågor. 

 

12. Nästa möte.  

Kommande styrelsemöten: 23/9, Förbundsråd och styrelsemöte 24/10, 26/11 och 
julbord 4/12 (preliminärt).  

 

16. Mötet avslutas. 

Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade videomötet.  

 

 

 

Sekreterare  Ordförande  Justerare 

 

 

Björn Skarin Kjell Holst  Bertil Lundberg.  

 


