BOTTENVIKENS BÅTFÖRBUND
- Båtföreningarnas regionala organisation - Medlem i Svenska Båtunionen -

PROTOKOLL för Förbundsrådet (höstmötet) 2009
Tidpunkt: 2009-11-21, kl 11.00 – 15.00
Plats: Folkets hus Ripan, Luleå
Närvarande: Sten Olsson Piteå BK, Frede Mortensen Piteå BK, Jan Bergdahl Piteå BK, Richard Landström
Neptun BK (§§ 1-8.6 samt § 13.1), Arne Gylling Neptun BK, Juhani Maukku Töre BK, Raymond Engström
Råneå BK, Gunilla Lundström Kalix SMS, Peter Resin Kalix SMS, Anders Andersson Piteå BK, Berith
Sandling Neptun BK, Daniel Bergman, Piteå BK

1.

Mötets öppnande
Ordförande Berith Sandling öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var
eniga om att framöver kalla Höstmötet för Förbundsråd för att bättre stämma överens
med SBU:s nomenklatur (Unionsrådet är deras motsvarighet till Höstmöte).

2.

Närvaro
Närvaroförteckningen fylldes i. Se bilaga 1. I samband med att röstlängden visades
påpekade Berith Sandling att ytterst få föreningar registrerat antalet medlemmar via
SBUs hemsida. Det är av största vikt att samtliga föreningar senast 31 januari varje år
gör det då SBU därefter stänger systemet för registrering.

3.

Godkännande av kallelse
Förbundsrådet/Höstmötet godkände kallelsen, som skickats ut i enlighet med stadgan.

4.

Fastställande av dagordning
Förbundsrådet/Höstmötet fastställde dagordningen med tillägg av Eskader 2012 samt
BBFs medverkan i Thomas Öbergs temadag om Luleå skärgård. Bägge frågorna
beslutades tas upp under punkt 13 övriga frågor.

5.

Val av en justerare
Till justerare för dagens protokoll valdes Arne Gylling.

6.

Föregående protokoll
Protokollet från föregående Höstmöte gicks igenom och lades till handlingarna. Mötet
noterade att vi ej var beslutsmässiga vid förra Höstmötet och att de nya stadgarna
förhindrar att det upprepas. Röstlängden används bara då omröstningar blir aktuella.

7.

Ekonomisk rapport
Förbundets ekonomi ser bra ut (bilaga 2) Intäkterna har till största del bestått av
medlemsavgifter, 227 060 kr. (Fg år 187 000 kr). Medlemsavgift som betalats till SBU
är 157 000 kr. Möteskostnader 61 000 kr. Resultatet var vid tillfället ca 2 000 kr men
intäkterna beräknas öka med ca 12 000 kr. Mindre tillkommande kostnader beräknas
belasta årets resultat. På bankkonto finns ca 89 000 kr.
Beloppen är ungefärliga. För exakta siffror och mer info se Resultaträkning
(bilaga 2).
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8.

Funktionärernas rapporter mm
8.1 Ungdom
Sjösportläger har traditionsenligt hållits i Piteå. Neptun har haft ett Jollekollo

även
i år. SBU arrangerade ett seminarium i aug men Jan Bergdahl kunde ej delta.
Dock deltog två tjejer från Neptun, Luleå istället för honom. En Ungdomsfunktionärshandbok har gjorts av SBU och ska under våren 2010 kunna
rekvireras från SBUs hemsida.
8.2 Miljö
Bertil Blomdahl var ej närvarande och ingen information fanns tillgänglig.
8.3 Försäkring
Försäkringskonferens blir förhoppningsvis av i februari 2010. Inga kända
förändringar har inträffat. Årets försäkringskonferens gav inga nyheter men
mindre
förändringar i tarifferna har skett. Det har blivit svårare och kostsammare att
försäkra träbåtar. Av försäkringsskäl är det viktigt att båtföreningarna registrerar
alla medlemmar korrekt.
8.4 Besiktning/säkerhet
Anders Andersson informerade om besiktning. I norrbotten har det gjorts ca 15
besiktningar. Tommy Engvall som är ansvarig inom SBU kommer att avgå.
Ytterst liten egenkontroll av båtar har skett. Information om egenkontroll har
delats ut. En del marinor framför allt i södra Sverige kräver besiktning och
eventuellt kan det bli aktuellt även här i norrbotten.
8.5 IT
Vi har numera en hemsida, www.bottenvikensbatforbund.com . Patrik Linkvist,
SBU, delar ut koder för BAS-systemen även i fortsättningen.
8.6 Tävling/navigation
Ingen aktivitet på lokal nivå och ingen aktivitet på förbundsnivå. Som tidigare år
kommer en nationell tävling, nu med nytt sjökort. Sista dag för deltagande är 12
januari.
8.7 Förbundets marknadsföring
Deltog detta år ej i vårmässan då den inte hade rätt målgrupp. Berith Sandling har
kontaktat Idépoolen för att ta fram standar och klistermärken. Sten Olsson och
Raymond Engström har enl. tidigare beslut uppdrag att kontrollera för att ta fram
nya BBF-Nålar/pins. BBF fanns på plats vid Skärgårdsfesten i Piteås Södra hamn.
8.8 Norrlandskonferensen
8 st från förbundet deltog i konferensen. Reglerna kring vattenskotrar och dess
leder diskuterades ingående. Konferensen var upplagd i en gemensam del och sen
en ämnesspecifik del. Bl a informerades och diskuterades ekonomi/momsredovisning/ skatter, besiktning och miljö. Det finns många fallgropar beträffande
momsskyldighet. Under konferensen pratades det också om toalettömmning.
Installation av pumpar i hamnar innebär stora kostnader. Besiktningsområdet
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bevakades av Anders Andersson. Egenkontrollerna av båtarna har inte fungerat
bra.
8.9 Svenska Båtunionen/Unionsråd
Sten Olsson informerade om SBU. Svenska sjö kommer att ha en annonskampanj
där Frede Mortensen och Sten Olsson kommer att delta på något vis. SBU står
fast vid att det 800m bör vara ok att tömma båttoaletter i havet. Norr om Gävle
har toalettömning i havet ingen större miljöpåverkan. Det är på väg att bli en
promillegräns och den är enligt förslaget 0,2 promille (Finland har 1,0 promille
och Danmark har 0,5 promille). SBU har tidigare pratat om avgiftshöjning med 5
SEK per medlem men den verkar inte bli av då SBU troligen kommer att minska
sina kostnader istället. Båtriksdagen 2010 är den 26-28 mars på en båtresa till
Tallin, Estland.
Peter Resin informerade om Unionsrådet där bl. a verksamhetsplan och budget för
SBU behandlades. Budgeten är i princip färdigdiskuterad och det kommer
inte att vara något grupparbete med anl av Budgeten under båtdagarna 2010. Den
nya båtskroten i Stockholm informerade under Unionsrådet om deras verksamhet.
De har även andrahandsmarknad för båtdelar, typ likande bilskrotar.
www.batskroten.se
9.

Valberedning
Sten Olsson vill ha hjälp med nomineringar. Nomineringar till styrelsen verkar klara
men Sten behöver hjälp att hitta någon som kan ta på sig att vara funktionärer för
miljö och för IT. Dessutom kan det att behövas två nya revisorer.

10.

Sjösportprogram 2010
Berith Sandling har önskemål om att båtklubbarna lämnar sina sjösportprogram senast
31/1 – 2010.

11.

Verksamhetsplan 2010
En del förändringar kommer att ske beträffande tidpunkter då nya stadgan medför det.
I huvudsak sker inga andra förändringar.

12.

Båtdagarna 2010
Båtdagarna kommer att hållas i Arvidsjaur den 20 mars. Preliminär kostnad Laponia
1 465 kr för ett konferenspaket ink del i DR. Tillägg enkelrum 350 kr. Medföljande
1 075 kr per person. Styrelsen inväntar också en offert från Hotell Edström i
Arvidsjaur.

Bottenvikens båtförbund
Protokoll Förbundsråd (höstmöte) 2009

Sida 3 av 4

13.

Övriga frågor
BBF:s medverkan i temadag
Richard Landström hade en förfrågan om BBF ville vara medarrangör vid ett
temamöte med Thomas Öberg preliminärt i februari. Temamötet som är för Luleås
båtklubbar, kan även rikta sig till andra båtklubbar inom BBFs område och berör
Luleå skärgård. Förbundsrådet ser hellre att Thomas kommer till Båtdagarna 2010

och
informerar om Luleå skärgård. Richard Landström pratar med Thomas Öberg ang. att
komma på båtdagarna 2010.
Eskader 2012
Sten Olsson och Juhani Maukku informerar om att nästa eskader planeras 2012.
14.

Avslutning
Ordförande avslutade årets Förbundsråd/Höstmöte.

Daniel Bergman
Sekreterare

Justeras:

Berith Sandling
Ordförande
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