
 

Skånes Båtförbund  

 

Protokoll 2021/4. 
Sammanträde 2020-04-29. 
Plats: Digitalt möte  
 
Närvarande: Kjell Holst 
  Tomas Henriksson 
  Peter Lindqvist 
  Bertil Lundberg 
  Robert Lundsten 
  Georg Nilsson 
  Lisbet Nilsson 

Jörn Plato 
Stefan Rosenqvist 

  Björn Skarin 
 

 
 
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 (2021/3) godkändes och lades till handlingarna. 

Beslöts att personnummer skall maskas bort från konstituerande mötets protokoll på 
hemsidan och i framtida protokoll som publiceras.   

Dagens protokoll justeras enligt huvudrutin av ordförande och vice sekreterare. 

  

4.  Ekonomi. 

Hälften av medlemsavgifterna har inkommit till dags dato. Resten förväntas inom 
kort. 

 



5.  Hemsidan. 

Ordförande övertar kontakterna mot one.com. Allt formellt är klart för att lägga ut 
klara protokoll på hemsidan. 

 

6. Arbetsfördelningen inom styrelsen. 

Komplettering av konstituerande möte. 

Tidigare klart:  

Ordförande Kjell Holst. 

Kassör och vice ordförande Tomas Henriksson 

Nu: 

Sekreterare Björn Skarin 

Vice sekreterare och hemsidesansvarig Lisbet Nilsson 

 

Kommittéer: 

Barn & ungdom 

 Bertil Lundberg 

 

Hamn & sjösäkerhet  

 Björn Skarin, Tomas Henriksson, Jörn Plato 

Miljö 

 Robert Lundsten, Georg Nilsson 

Juridik 

 Peter Lindqvist 

IT & Bas 

 Jörn Plato, Stefan Rosenqvist 

Skånes Båtlivs Samarbetsdelegation 

 Kjell Holst 

Första namn i respektive kommitté är sammankallande. 

 

7. Enkät till klubbarna om arrendesituation mm.  

Ett fåtal svar inkom, inte tillräckligt att dra några slutsatser av, men lärorikt. 

Klart är att ambitionen att göra en enkät som var enkel att fylla i inte uppnåddes. 

Bristande färdighet i enkätverktyget förenklade inte heller ifyllandet. Det framgår dock 
klart att förhållandena för klubbarna är mycket olika. 
Vi får komma tillbaka senare för att skapa en gemensam bild av hur verkligheten ser 
ut och ta fram en strategi för att bemöta de förändringar i villkor för klubbarna som 
kan förväntas i framtiden.  



8.  SBU:s ordförandeintervju.  

Huvudfrågan var det budgetförslag som presenterades vid Båtriksdagen och som 
inte godkändes. Den föreslagna avgiftshöjningen, runt 20%, avslogs av Båtriksdagen 
och återsändes till SBU styrelse för översyn med oförändrad avgift som mål. Med 
anledning av detta har kontakt tagits med Smålands BF, Östergötlands BF och 
Blekinges BF. 

   

9. Kommittérapporter. 

Barn- & ungdomskommittén. 

Kontakt har upprättats med SVK (SjöVärnsKåren) och ett möte bokats 10/5. 
Inriktningen är en teoretisk ledarutbildning för upp till 10 personer under två dagar. 

Hamn o Sjösäkerhetskommittén 

SBU:s digitala sjösäkerhetswebinarium var riktigt bra! 

Miljökommittén. 

Robert och Georg deltar i SBU:s digitala miljökonferens 27/5. 

BAS och IT-kommittén. 

 

10.  Inkomna och avsända skrivelser. 

Ordföranden har kontaktat Sv. Sjö för att få förslag till att förbättra skyddet i hamnar 
och stoppa stöldförsöken innan godset försvinner ur hamnen. SV. Sjö kan medverka i 
möten med båtklubbar i Skåne. 

SBU har inbjudit till ett nytt Sjösäkerhetswebbinarium den 3 maj 2021. 

SBU har också inbjudit till en Bas-konferens den 19 maj 2021. 

 

11. Övrigt. 

 

12. Kommande mötesdagar 2021. 

Nästa möte 27/5. Därefter 24/6,26/8, 30/9, 28/10, 3/12 med julbord. 

 

14. Mötet avslutas. 

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade styrelsemötet. 

 

Sekreterare  Ordförande  Justeras 

 

 

Björn Skarin Kjell Holst  Lisbet Nilsson  


