
 

Skånes Båtförbund  

 

Protokoll 2021/6. 
Sammanträde 2021-08-26. 
Plats: Landskrona SS klubbhus, Landskrona.  
 
Närvarande: Kjell Holst 
  Tomas Henriksson 
  Robert Lundsten   
  Lisbet Nilsson 
  Georg Nilsson 

Jörn Plato 
Stefan Rosenqvist 

  Björn Skarin 
 
Ej närvarande Peter Lindqvist 

Bertil Lundberg 
 

Från Landskrona SS Martin Jacobsson 
  Thomas Svensson   
 
 
1. Mötets öppnande. 
 
Ordförande öppnade styrelsemötet och hälsade ledamöterna välkomna till dagens 
fysiska styrelsemöte. 

 

2. Dagordning. 
 

Dagordningen genomgicks och godkändes med tillägg angående unionsråd.  

Hemsidan borttappad i dagordningen Återinförd som punkt 5. 

 

3. Föregående protokoll. 
 
Föregående protokoll (2021/5) godkändes och lades till handlingarna med notering 
att styrelsen har fått klarläggande och ytterligare information kring situationen mellan 
Klagshamns Hamnförening och Malmö kommun.  

Dagens protokoll justeras enligt huvudrutin av ordförande och vice sekreterare. 

 

4. Ekonomi.  



Medlemsavgiften till SBU nu betald i sin helhet. Kostnaderna lägre än budgeterat p g 
a pandemin. 

Styrelsen beslöt att ge Kassören för Skånes Båtförbund fullmakt för 
bankinloggning via Bank ID och säkerhetsdosa. 

 

5.  Hemsidan. 

Inget har hänt under sommaren men sidan kommer att vakna till liv inom kort. 

 

6. Kommittérapporter. 

 

Barn & Ungdom. 

Utbildning planerad till 21-09-10 och genomförs av SjöVärnsKåren i Limhamn. 
Program skickas ut till aktuella klubbar, Skillinge och Limhamns SS, för anmälningar. 
Antalet deltagare begränsas till 10, helst lägre m h t att det är en första omgång. 
Deltagarna skall utvärdera kursen inför senare kurser.  

Beslöts att SkBf står för hela kurskostnaden i detta skede, kommande kurser får 
betala en låg avgift. Nya kurser kan sedan hållas i början på 2022. 

  

Hamn & sjösäkerhet. 

Stöldmötet hålls 25/9 i RHSS lokaler i Råå. Den första inbjudan gick ut i juni och 
drygt 20 är hittills anmälda. En ny inbjudan/påminnelse går ut inom kort. 

 

BAS och IT. 

En ny version av BAS kommer i januari 2022. Den nya versionen är en kraftig 
uppfräschning av vad användaren ser och arbetar med.  

Data är oförändrade, inget behöver göras om, men de olika arbetsskärmarna, 
användarinterfacet, blir betydligt trevligare att arbeta med och mer konsekventa 
framöver. Det blir helt enkelt ”lättare att göra rätt” från början och BAS v 3 är mer 
självinstruerande än tidigare. 

Kommande BAS-utbildningar väntar in den nya versionen.  

 

Juridik. 

Mest aktuellt är kommuner och hamnarrenden där kommunerna ser en möjlighet att 
haka på vad som sker i Stockholm. En redogörelse för detta finns i Båtliv. 

 

Miljö. 

Vindkraftutbyggnaden är ett problem. Först kom Lillgrund, sedan Saltholm och 
Aflandshage söder om Amager och nu Sjollenprojektet. Alla i nära anslutning till 
Flintrännan, i ett kraftigt trafikerat farvatten. Till detta kommer att vindkraftverken i sig 
bl a skapar vibrationer i havsbotten vilket stör havslevande varelser. Vindkraftparken 



(-erna?) på Kriegers Flak, runt 30 km söder om Trelleborg, växer till både horisontellt 
och vertikalt och skall invigas september 2021.Omådet är delat mellan Tyskland, 
Danmark och Sverige. Vindkraftverken planeras ha en höjd av 280m.  

SBU vill ha information om förändringar i hamnarna. 

 

7. Inkomna och avsända skrivelser. 

Inbjudan till Unionsråd 2021 inkommen. 

Beslöts att Kjell, Tomas och Björn deltar från Skånes Båtförbund. 

 

 

8.  Övriga frågor. 

Ett förslag till åtgärdslista, baserat på NFBs, framtaget. 

 

9. Kommande mötesdagar 2021. 

Nästa möte 30/9. Därefter 28/10 och 3/12 med julbord. 

 

10. Mötet avslutas. 

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade styrelsemötet. 

 

 

Sekreterare  Ordförande  Justeras 

 

 

Björn Skarin Kjell Holst  Lisbet Nilsson  


