PROTOKOLL
Sörmlandskustens Båtförbund - Årsmöte för 2020
Plats:
Datum:

Via Google Meet
23 maj, 2021, klockan 12:00 – 13:00.

Deltagare Se bilaga 1
1.

Upprop och fastställande av röstlängd
Roger Ekdahl, Princess Y Club of Sweden, öppnade mötet genom att hälsa alla välkomna.

2.

Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst
Mötet var behörigt utlyst.

3.

Val av mötesordförande
Ingvar Bingman, Östertälje Bk, valdes till ordförande

4.

Val av sekreterare för mötet
Marianne Levander, Oxelösunds Motorbåtsklubb, valdes till sekreterare

5.

Val av 2 personer jämte ordförande justera mötets protokoll och att vid behov
tjänstgöra som rösträknare
Leif Berg, Oxelösunds MBk, Mikael Eriksson, Brandholmens BK, valdes till justerare och
rösträknare.

6.

Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse
Verksamhetsberättelsen föredrogs av Roger Ekdahl, som godkändes och lades till
handlingarna. Den ekonomiska redovisningen gicks igenom, godkändes och lades till
handlingarna. Dock påpekades att klubbarna gärna vill ha den ekonomiska redovisningen i
samband med kallelsen.

7.

Föredragning av revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse presenterades av Leif Herlitz, godkändes och lades till handlingarna.
Årets resultat överförs till ny räkning.

8.

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.

Behandling av inkomna motioner och förslag från förbundsstyrelsen eller av förslag
som antagits under årsmötets förberedande del
Inga motioner eller förslag har inkommit.
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10.

Fastställande av medlemsavgifter och budget för 2021
Inga höjningar från föregående år fastställdes. Avgifter för 2021 enligt följande:
Ungdomar:
37 kr
Vuxna:
70 kr
Betalande familjer:
70 kr
Vuxna SSF:
70 kr
Bet familj SSF:
70 kr
Avgiften till SBU tas ut enligt faktura från SBU.

11.

Fastställande av arvode till styrelsen
Inget arvode för år 2021 tas ut.

12.

Val av förbundsstyrelse 2021
Nyval, 2 år
Anders Sylvan, Brandholmens BK
Bengt O Karlsson, Gnesta BK
Jan Karlsson, Oxelösunds MBK
Rickard Forsman, Nävekvarns BK
Jonny Moraeus, Östertälje BK

kassör
ledamot
miljö
suppleant
suppleant

Ett år kvar
Roger Ekdahl, Princess Yacht Club
Marianne Levander, Oxelösunds MBK
Johan Sporre, Trosa BK

ordförande
sekreterare
IT/webb

13.

Val av valnämnd
Styrelsen fick i uppdrag att leta efter nya kandidater vid båtklubbsbesök och genom utskick då
Karl-Arne Ericson avsagt sig uppdraget och inga personer föreslogs under mötet.

14.

Val av revisorer och revisorssuppleant.
Till revisorer valdes Leif Herlitz, Granuddens BK samt Jan Rosengren, Kolbryggans BK.
Revisorssuppleant vakant.

15.

Verksamhetsplan för 2019/2020
Föredrogs av Roger Ekdahl och godkändes av stämman. Utöver det som står i
verksamhetsplanen kommer vi även att försöka få ungdomar mer aktiva inom båtlivet. Ett
förslag är att om man på ett juridiskt sätt (genom polisanmälan/Kronofogden) kan få tillgång
till de båtar som blir liggandes inom klubbar som inte har några ägare, kan erbjuda ungdomar
att rusta upp dessa och att de sedan får tillgång till båtarna under somrarna. Finns även
tankar om hur man skulle kunna få med vattenskoteråkare att ansluta sig till klubbar, det är
också ett sätt att föryngra de som utöver båtliv.
Se bilaga 4.

16.

Avslutning
Ingvar Bingman förklarade mötet avslutat
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Bilaga 1 - Deltagare
Deltagare Båtdagen/Årsmöte 23 maj 2021
Båtklubbar/Båtsällskap
Brandholmens BK
Granuddens BK
Nävekvarns BK
Oxelösunds MBK
Princess Y Club of Sweden
Sparreholm BK
Sparreholm BK
Sparreholm BK
Östertälje BK
Östertälje BK

Namn
Mikael Eriksson
Leif Hertlitz
Rickard Forsman
Leif Berg
Christian Sedell
Kjell Karlsson
Britt-Marie Roolf-Pettersson
Ola Haglund
Anna Stenhede
Ingvar Bingman

SKBF Styrelse
Princess Y Club of Sweden
Oxelösunds MBK
Oxelösunds MBK
Oxelösunds MBK
Trosa BK
Brandholmens BK
Gnesta BK

Roger Ekdahl
Marianne Levander
Mauritz Högberg
Jan Karlsson
Johan Sporre
Anders Sylvan
Bengt O Karlsson
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Bilaga 2 – Revisionsberättelse
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Bilaga 3 - Verksamhetsberättelse 2019/2020
SKBF är en del av SBU, riksorganisation för ca. 900 båtklubbar i Sverige
Förbundets uppgift är att vara din representant i SBU och tillvarata er och era klubbkamraters
intressen i båtlivsfrågor gentemot till exempel kommuner, landsting, försäkringsbolag, riksdag och
regering med flera.
Uppdragsgivare är 30 båtklubbar i Södermanland, de flesta av naturliga skäl längs
Södermanlandskusten.
En viktig uppgift för förbundet är också att vara en länk mellan klubbarna. Genom att tillhandahålla
aktuell information om kontaktpersoner får klubbarna möjlighet att utbyta information och
erfarenheter.
Svenska Båtunionen, SBU, är riksorganisation för landets båtklubbar. Av totalt cirka 1 000
båtklubbar är ca 900 medlemmar i SBU via 24 regionala båtförbund. Totalt har SBU 170 000
medlemmar. Tillsammans med sina familjemedlemmar innebär det att SBU företräder långt över
500 000 båtmänniskor i Sverige
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 protokollförda styrelsemöten föe årsmötet och
styrelsen har bestått av:
Roger Ekdahl
Marianne Levander
Jan Karlsson
Peter Dahlin

Ordförande
Sekreterare
Miljö
Suppleant

Anders Sylvan
Johan Sporre
Bengt O Karlsson
Niklas Westas

Kassör
IT/Web/BAS
Ledamot
Suppleant

5 båtklubbar har bytt till nya hemsidor.
SKBF har 6 333 medlemmar i 30 klubbar vid årsskiftet 2020.
Under verksamhetsåret efter årsmötet i Vagnhärad, har vi deltagit i Unionsrådet och Båtriksdagen
via länkar.
Tyvärr har vi inte kunnat fortsätta med våra besök på båtklubbarna under rådande omständigheter
med pandemin.
Trosa den 26 januari 2021

Roger Ekdahl

Marianne Levander

Anders Sylvan

Bengt O Karlsson

Jan Karlsson

Johan Sporre
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Bilaga 4 – Verksamhetsplan 2021
Vi i förbundets styrelse har, tyvärr, på grund av pandemin inte kunnat göra de planerade
besöken på våra klubbar på deras styrelsemöten som vi planerat för.
Vi kommer givetvis att fortsätta med besök så fort samhället öppnar upp. Vi hoppas då
givetvis på att vi får fler inbjudningar från klubbarna under det kommande
verksamhetsåret. Vi bjuder på fikabröd och delar ut SKBF:s standert och vi kommer 2 – 3
personer från SKBF:s styrelse och framför allt informerar vi om vad Sörmlandskusten
Båtförbund kan vara behjälplig med för klubbarna.
Vi kommer också att jobba för att SKBF ska bli intressantare och vi skall ta fram regler
som kan användas av klubbarna för att bli av med båtar som ligger på varvsplan och där
ingen känd ägare finns.
Vi ska också skriva lagliga regler som kan användas för att få bort de båtar som
medlemmen inte betalar för med hjälp av Svenska Båtunionens juridiska grupp.
Vi ska också vara öppna för förslag från våra medlemmar och behjälplig i frågor som gäller
båtar och båtklubbar, samt vara en länk mellan klubbarna och Svenska Båtunionen.
Vi fortsätter också med erbjudandet till klubbarna om en hemsida som speglar både
Svenska Båtunionens hemsida och SKBF:s hemsida. Detta till ett mycket resonabelt pris.
Där också SKBF står för ”hostingen” och ser till att den uppdateras kontinuerligt. En stor
fördel för klubbarna med en hemsida som denna är att det alltid finns tillgång till hjälp om
något inte fungerar och man behöver inte vara beroende av en medlem som kanske en
dag lämnar klubben. Hittills har 8 båtklubbar anslutit sig till den nya hemsidan. De klubbar
som anslutit sig har givande uppföljningsmöten några gånger per år där man byter
erfarenhheter och ger varandra tips.
2 st BAS-utbildningar planeras att hållas för intresserade klubbar i vårt distrikt där även
andra distrikt kan deltaga om önskemål finns. Vi planerar att genomföra ännu ett
förbättringsmöte kring hemsidan under hösten.
Vi kommer också att hålla oss uppdaterade vad gäller momsfrågan för båtklubbar samt
arrenden. Vi kommer också att hålla oss upp daterade om vad som gäller i giftfärgsfrågan.
Vi vill också vara och är en länk mellan Svenska Båtunionen och båtklubbarna för att
tillvarata det bästa och det som kan gynna våra klubbar.

Roger Ekdahl
Ordförande
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PROTOKOLL
Bilaga 5 – Ekonomisk redovisning
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