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1. Mötets öppnande. 
 
Ordförande öppnade styrelsemötet och hälsade ledamöterna välkomna till dagens 
digitala videomöte. 

 

2. Dagordning. 
 

Dagordningen genomgicks och godkändes med tillägg av kommentar angående 
erbjudande gällande Göta Kanal.  

 

3. Föregående protokoll. 
 
Föregående protokoll (2020/10) godkändes och lades till handlingarna.   

Dagens protokoll justeras enligt huvudrutin av ordförande och vice sekreterare. 

  

4.  Ekonomi. 

Årets bokslut klart. Preliminär budget klar men uppgifter om medlemsantal kan inte 
fastställas innan klubbarna redovisat antal vid årsskiftet. Detta sker när BAS stänger 
för ändringar av föregående år den 1 februari. 



5.  Hemsidan. 

Styrelsen har genomfört utbildning i Wordpress för att kunna underhålla hemsidan 
framöver. Sidan har uppdaterats och skall framgent hållas löpande uppdaterad. 

 

6. Båtdagen 20/3. 

Beslöts att verksamhetsberättelsen skall medfölja kallelsen till årsmötet. Den går ut 
med kallelse 2 senast 20 februari. 

Beslöts även att genomföra Båtdagen digitalt. Sannolikheten att 
Coronarestriktionerna hävs inom två månader bedöms vara obefintlig. 

Röstningsfullmakter från klubbarna måste inkomma före mötet. 

Ett praktiskt problem uppstår när det gäller röstning. Programvaran innehåller en 
röstningsfunktion som är byggd utifrån att var röstande sitter vid en egen dator. 
Stadgarna säger att man måste vara närvarande för att rösta och klubbarna har 2 – 5 
röster beroende på medlemsantal. Vi kommer med förslag att lösa problemet i 
kommande anvisningar. Utbildningstillfälle kommer at erbjudas.  

 
 

7. Ordförandekonferensen.  

 

Inga frågor eller synpunkter har framförts inför denna. 

 

8.  Båtriksdagen.  

Inga nomineringar avgivna från SkBf. 

 

9. Kommittérapporter. 

Barn- & ungdomskommittén. 

En organisation som kan genomföra önskad utbildning av ungdomsledare söks men 
något svar har ännu inte inkommit. Några potentiella samarbetspartners har 
identifierats och kommer att kontaktas/påminnas. 

Hamn o Sjösäkerhetskommittén 

Planering för en en konferens tillsammans med Miljökommittén. Digital konferens. 

Miljökommittén. 

Robert deltar i SBUs digitala miljökonferens konferens 25/2. 

BAS och IT-kommittén. 

Behov av ny utbildning finns hos klubbarna. Som läget är kan endast 
distansundervisning bedrivas. 

Beslöts att genomföra en styrelseutbildning i BAS för att öka kunskapen om systemet 
och öva hur distansutbildning praktiskt kan genomföras. 

Valberedning. 



Nomineringar har inkommit. 

 

10.  Inkomna och avsända skrivelser. 

Ledfyren på Borstahusens hamn är hotad med begränsningar i ljusstyrka. 
Landskrona kommun har ansökt att kraftigt minska lysvidden utan att kontakta vare 
sig klubb eller fiskare i hamnen. Klubben begärde hjälp från SBU som hänvisade till 
SkBf. Ordförande har skickat en remiss till Sjöfartsverket då ledfyren har betydelse i 
ett allt mer trafikerat Öresund och leder fritt från grundflaken väster om Landskrona.  

Tio motioner till Båtriksdagen inkomna och finns tillgängliga på SBUs hemsida här. 

 

11. Övrigt. 

Ett rabatterbjudande från Göta Kanal har inkommit men lämnas utan åtgärd som 
reklam. 

 

12. Kommande mötesdagar 2021. 

Nästa möte 24/2, Båtdag 20/3, 29/4, 27/5. 

 

14. Mötet avslutas. 

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade styrelsemötet. 

 

 

Sekreterare  Ordförande  Justeras 

 

 

Björn Skarin Kjell Holst  Lisbet Nilsson  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSuKIlqIvermC-om57Kk6t0ZAB7ja5IsCkvwnVZP1_aaSjuPxIeiON1Q1-zSBB9-fDc90l0Pcb-trag/pubhtml?gid=0&single=true

