
  
 

Skånes Båtförbund  

 

Protokoll 2020/7. 
Sammanträde 2020-09-23. 
Plats: Ordförandehemmet. 
 
Deltagare:  Kjell Holst 
  Tomas Henriksson 
  Jörn Plato 
  Bertil Lundberg 
  Björn Skarin 
  Robert Lundsten. 
  Stefan Rosenqvist 
 
Ej närvarande Henrik de Vries 
 
 
 
1. Mötets öppnande. 
Ordförande öppnade styrelsemötet och hälsade ledamöterna välkomna till det fysiska 
mötet.  

 

2. Dagordning. 
Dagordningen genomgicks och godkändes.  

 

3. Föregående protokoll. 
Föregående protokoll (2020/6) godkändes och läggs till handlingarna.  

Dagens protokoll justeras enligt huvudrutin av ordförande och vice sekreterare. 

  

4.  Ekonomi. 

Ekonomin bättre än budget. Påverkan av Corona har medför att planerade aktiviteter 
inte har kunnat genomföras och därmed minskat utgifterna och aktiviteterna. 

 

5.  Hemsidan. 

Jörn kontaktar Aleksandra i avsikt att kunna sköta löpande enkla uppdateringar, typ 
protokoll. Tänkbara lösningar inklusive köp av tjänsten diskuterades. 

  



6. Kommittérapporter. 

Inget att rapportera utöver att en BAS-utbildning hålls i Lomma 14/11. 

 

7. SkBfs uppskjutna Båtdag 2020-03-21. 

Båtdagen genomföres 24/10 och samordnas då med 50-årsfirandet. Båtrådet utgår. 
Båtdagen genomförs enligt tidigare planer med ett begränsat deltagande (40 
deltagare) Tidigare kallelse gäller med ändring av datum. Ny kallelse skickas inom 
kort.  

 

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

Den extra Båtriksdag 2020 genomfördes som ett videomöte 2020-09-23. Den extra 
Båtriksdagen beslutade att genomföra Båtriksdag 2020 den 15/11 som ett videomöte 
med begränsat antal deltagare och en fullmaktshavare per förbund m h t 
begränsningarna i videotekniken. Inget hindrar dock att flera deltar/avlyssnar från en 
plats. Styrelsen avlyssnade den extra båtriksdagen. Ordförande är SkBfs 
representant vid båtriksdagen enligt tidigare protokoll. 

 

9.  Inkomna och avsända skrivelser. 

Länsstyrelsens svar angående det danska projektet med vindkraftparker vid Saltholm 
och Aflandshage i Köge bukt har inkommit.   

 

10. Vindkraftparken Nordre Flint och Aflandshage. 

Se 9 ovan. 

 

11.  Övriga frågor. 

 

12. Nästa möte.  

Båtdag och styrelsemöte 24/10, styrelsemöte 26/11 och julbord 4/12 (preliminärt).  

 

13. Mötet avslutas. 

Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade videomötet.  

 

Sekreterare  Ordförande  Justerare 

 

 

Björn Skarin Kjell Holst  Bertil Lundberg.  

 


