
  
 

Skånes Båtförbund  

 

Protokoll 2020/9. 
Sammanträde 2020-10-24. 
Plats: Ribersborgs restaurang. 
 
Deltagare:  Kjell Holst 
  Tomas Henriksson 
  Bertil Lundberg 

Lisbet Nilsson 
Jörn Plato 

  Björn Skarin 
  Henrik de Vries 
   
 
Ej närvarande Robert Lundsten  
  Stefan Rosenqvist 
 
 
1. Mötets öppnande. 
Ordförande öppnade styrelsemötet och hälsade ledamöterna välkomna till det första 
fysiska mötet efter årsmötet.  

 

2. Dagordning. 
Dagordningen genomgicks och godkändes.  

 

3. Föregående protokoll. 
Föregående protokoll (2020/7) godkändes och läggs till handlingarna.  

Dagens protokoll justeras enligt huvudrutin av ordförande och vice sekreterare. 

  

4.  Ekonomi. 

Ekonomin bättre än budget. Kassören har funnit en bra bank och kommer att flytta 
medlen dit. Beslöts att en uppdelning av kapitalet på en del låst på ett år med god 
ränta och en del rörligt till något lägre ränta.   

 

5.  Hemsidan. 

Ingen lösning i sikte. Wordpress är gratis men handhavandet är inte enkelt. 



 Fortsatt sökning efter alternativ. 

  

6. Kommittérapporter. 

Hamn och sjösäkerhet. 

Elsäkerhet i fokus, kontroller sker. 

 

Barn och Ungdom. 

Det finns en efterfrågan på utbildning. F n saknas ledare på många håll medan 
förfrågningar från elever finns. Utbildningsmaterial finns även tillgängligt. 

Bertil och Henrik undersöker olika lösningar. 

 

IT. 

Basutbildning i Lomma 14/11. Två tillfällen planeras under 2021. Flera ur styrelsen 
deltar i novemberkursen. 

 

Juridik. 

Malmö stad aviserar kraftiga höjningar i arrende och minskningar i arrendetid. 
Drabbar i stort sett alla hamnar i Malmö och det är inte osannolikt att övriga 
kommuner följer i spåren. F n är Klagshamns HF och Lagunen aktuella. Även 
Limhamns småbåtshamn arrenderas av kommunen. Ärendet vidarebefordras till SBU 
centralt då det är en nationell utveckling som började med kraftiga höjningar i 
Stockholm. 

 

Miljö. 

Vindkraftparkerna i Öresund. Sekreteraren ombesörjer att den information som 
meddelades vid Båtdagen skickas ut till samtliga klubbar. 

    

 

7.  Uppskjutna Båtriksdagen 2020-04-04 - 05.  

Båtriksdagen 2020 genomförs i form av videomöte den 15/11. En fullmaktshavare 
per förbund m h t begränsningarna i videotekniken.  

Styrelsen följer båtriksdagen och har dessutom ett eget styrelsemöte. Ordförande är 
SkBfs representant vid båtriksdagen enligt tidigare protokoll. 

 

8.  Inkomna och avsända skrivelser. 

Samtliga klubbar har informerats om de danska planerna på vindkraftparker i 
Öresund. 

 

10.  Övriga frågor. 



 

12. Nästa möte.  

Styrelsemöte 15/11 i samband med Båtriksdagen och julbord 4/12 (preliminärt).  

 

13. Mötet avslutas. 

Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade mötet.  

 

Sekreterare  Ordförande  Justerare 

 

 

Björn Skarin Kjell Holst  Lisbet Nilsson  

 


