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

 

2. Dagordning. 
 

Dagordningen genomgicks och godkändes.  

 

3. Föregående protokoll. 
 
Föregående protokoll (2021/1) godkändes och lades till handlingarna.   

Dagens protokoll justeras enligt huvudrutin av ordförande och vice sekreterare. 

  

4.  Ekonomi. 

Bankflytt genomförd. Ränta erhålls. 

Betalande medlemmar räknade och ökade med ca 5%. 

Överskottet från 2020 och ackumulerat väl högt av Coronaskäl. Förslag till årsmötet 
att behålla nuvarande utdebitering 2021 och två år framåt. 



5.  Hemsidan. 

Uppdateringar igång. Vissa överraskningar har förekommit beroende på ovana vid 
Wordpress. Med tillvänjning ska det bli bra.    

 

6. Båtdagen 20/3. 

Förberedelser pågår vad avser mötet. Kallelser utsända men dåligt gensvar på 
anmälningar. Påminnelse skickas. 

 
 

7. Ordförandekonferensen.  

 

Ordförande redogjorde för vad som tagits upp vid ordförandekonferensen. 

Ungdomsombud efterlyses inom förbunden. 

Kontaktpersoner efterlyses inom kommittéerna för kontakter med motsvarande inom 
SBU för förbättrad kommunikation. 

Sjösäkerhet. 
Oenighet mellan SBU och myndigheter. Myndighetskraven för intyg är alltför långt 
gående och utbildningen blir alltför dyr. 
Olycksstatistiken är missvisande. En stor andel av båtolyckorna är äldre män utan 
flytväst fiskande i en liten båt på en insjö utan flytväst och inte alltid helnyktra. Det är 
något helt annat än båtsport som fritidssysselsättning. 
Rorsmansmärket från 80-talet väcks till liv i omarbetad form. Presenteras i samband 
med (de digitala) mässorna. 

Miljö. 
XRF-mätning aktuell, främst i 08-området där kraven på giftfrihet skruvats upp. 
Samtidigt kommer nya uppgifter från västkusten att kopparns påverkan på den 
marina miljön är mindre än vad som antagits.  
Miljökonferensen 25/2, runt 300 anmälda. 

 

8.  Båtriksdagen.  

Motionerna och SkBfs åsikt. 

1. Transparens, tillgänglighet till dokument och information. Tillstyrkes. 
2. Dokumentmärkning. Bra, tillstyrkes. 
3. Resereglemente, tillstyrkes 
4. Kommittéarbete, tillstyrkes 
5. Regionkonferenser, upp till förbunden, avslag... 
6. Organisationskommitté, avslag. 
7. Kontaktperson ungdomsfrågor, tillstyrkes. 
8. Kostnader för möten, avslag. 
9. Debiteringsmodell, avslag. 
10. Borgensåtaganden, avslag. 

 

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


9.  Kommittérappporter.Ekonomi. 

Barn- & ungdomskommittén. 

Sjövärnskåren och Sjöscouterna har sökts utan framgång. Kontakt tas med Blekinge 
BF.  
Bertil Lundberg ungdomskontakt kontakt mot SBU 

Hamn o Sjösäkerhet. 
Björn Skarin sjösäkerhetskontakt mot SBU.  

Miljökommittén. 

Robert Lundsten deltar i SBUs digitala miljökonferens konferens 25/2. 
Robert också kontakt i miljöfrågor mot SBU. 

BAS/IT. 
Styrelseutbildning i BAS, främst F, planeras. 
Jörn Plato kontakt mot SBU. 

Juridik. 
Viss osämja inom klubbar har förekommit.  

 

 

10.  Inkomna och avsända skrivelser. 

 

11. Övrigt. 

En rapport om kopparens påverkan har tagits fram av Västkustens BF. Man fann att 
påverkan är betydligt mindre, på både ost- och västkusten, än vad som framförts i 
debatten.  

HaVs- och Vattenmyndigheten vill förbjuda fritidsfiskares nätfiske på svenskt vatten i 
Öresund för att skydda tumlarbeståndet. Svenska fritidsfiskare får endast använda 
spö i stora delar av Öresund, nät och långrev förbjuds. 
 

12. Kommande mötesdagar 2021. 

Kommande möten, Båtdag 20/3, därefter, 29/4 och 27/5. 

 

14. Mötet avslutas. 

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade styrelsemötet. 

 

 

Sekreterare  Ordförande  Justeras 

 

 

Björn Skarin Kjell Holst  Lisbet Nilsson  


