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

PROTOKOLL för Förbundsrådet (höstmöte) 2010
2010-11-20, Folkets hus Ripan Luleå
Närvarande:
Anders Andersson, Jan Bergdahl, Per Berglund, Daniel Bergman, Raymond Engström,
John Hansson, Birgit Lidberg, Börje Lidberg, Sten Olsson, Berith Sandling, Lennart Sundling

1.

Mötets öppnande
Ordförande Berith Sandling öppnade 2010 års Förbundsråd/höstmöte

2.

Närvaro
Närvarokontroll genomfördes. Se ovan. Många klubbar har inaktuella
medlemsuppgifter. Det är även viktigt att uppgifter om funktionärerna är korrekta.
Mötet beslutar att skickar ut ett brev där föreningarna uppmanas att manuellt
uppdatera uppgifterna. Observera att detta är ett undantag!

3.

Godkännande av kallelse
Mötet godkände kallelsen till Förbundsrådet/Höstmötet

4.

Fastställande av dagordning
Förelagd dagordning fastställdes.

5.

Val av en justerare
Mötet valde John Hansson som justerare av mötesprotokollet.

6.

Föregående förbundsråd (höstmöte)
Protokoll från föregående Förbundsråd/höstmöte gicks igenom och lades till
handlingarna.

7.

Ekonomisk rapport
Per Berglund föredrog ekonomin per dags datum. Alla medlemsavgifter har inkommit.
228 521 SEK i intäkt för medlemsavgifter. Medlemsavgift till SBU har betalats med
157 000 SEK. Resultatet är f.n. 21 000 SEK men året är inte slut än och prognosen för
räkenskapsåret är ca 10-11 000 SEK. Tillgångarna uppgår till 120 980 SEK.
Avgiftshöjningar är inte behövliga i dagsläget. Bottenviksfonden bör kunna användas
till annat. Förbundsrådet gav styrelsen i uppdrag att kontrollera om någon
stadgeändring behövs för att använda kapitalet i fonden till annat ändamål.
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8.

Funktionärernas rapporter mm
Ungdom
Jan berättade att Piteå båtklubb hade fullsatt sjösportläger (42 platser). Planer
finns på att förändra båtinnehavet och därför kommer 1-sistiga motorbåtar att
säljas. Är det någon båtförening som vill köpa dessa, så är det bara att höra av sig
till Jan. BK Neptun har haft ett 4 dagar långt jollekollo.
Miljö
Toalettutsläpp. Förlag från transportstyrelsen om dispens för båtar byggda före
1998 för utsläpp i D område. SBU arbetar på att dispensen skall gälla även i
område E. 2016 skall detta vara genomfört.
Försäkring
Ingenting att informera om. Inga försäkringskonferenser är kända. Dock är
ägarfrågan och bestämmandefrågan är uppe i Svenska Sjö. Börje Lidberg
informerade att de fått 900 SEK för deras 3 nyvärvade kunder till Svenska Sjö.
Besiktning/säkerhet
Ingenting hörs från centralt håll. Anders har ingenting att informera om. Sten
informerar om att besiktningskommittén förmodligen kommer att införlivas i
tekniska kommittén. Det kommer inte heller att utbildas några nya
besiktningsmän framöver. Piteå BK har planerat en säkerhetsdag till våren.
IT
Ingenting att informera. Per Berglund delar ut lösenord till bl a Bas-K.
Tävling/navigation
På lokal och regional nivå finns inget att informera. Nästa nr av Båtliv kommer
traditionsenligt att innehålla torrnavigeringstävling. 1a pris är en GPS till ett värde
av över 10 000 SEK. Dessutom lottas en GPS ut bland alla deltagare i tävlingen.
Förbundets marknadsföring
Vem ska vi marknadsföra oss till? Det är till våra medlemmar eller potentiella
medlemmar. Dvs båtklubbar och hamnföreningar. Fördelar med att vara medlem
är att bl a juridisk hjälp, föreningsförsäkringar och datastöd.
Svenska Båtunionen/Unionsråd
Sten informerar om båtlivsundersökningen. Det innebär att man tar reda på hur
många båtar som finns och vad de används till. Undersökningen är klar och
kommer presenteras på båtmässan i Göteborg. Transportstyrelsen har tillsammans
med SBU, kryssarklubben, SSF m. fl, genomfört undersökningen.
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SBU. Frågan var uppe i slutet av 80-talet men då blev inget av det. En
sammanslagning skulle innebära besparingar bl. a på administrationen.
Sten är också föremål för omval i SBUs styrelse vid nästa Båtriksdag.
Till unionsrådet den 5 december kommer Berith och Per att åka. Ett tips från Sten
är att åka tåg ner då övernattningen ingår i tågresan och därmed bekostas av SBU,
vilket hotell inte gör.
SSRS
Ingen skarpt tillbud under året. Några mindre insatser.
9.

Valberedning
Vid årsmötet fick vi inte ihop en valberedning och det beslutades att styrelsen
tillsammans med båtföreningarna skulle skaffa en valberedning. Detta har inte lyckats.
De som ska väljas 2011 är en ordförande, en sekreterare, två ledamöter samt tre
suppleanter. Årsmötet skall även välja kontaktpersoner, två revisorer och två
valberedare. Styrelsen bör agera som valberedning och via brev till båtföreningar
begära in nomineringar från dessa.

10.

Sjösportprogram 2011
Sjösportprogrammet för 2011 är ej färdigställt idag för att vi måste få in föreningarnas
sjösportprogram. Det preliminära båtsportprogrammet från båtföreningarna ska vara
BBF tillhanda så snart som möjligt dock senast 2011-02-28.

11.

Verksamhetsplan 2011
VEP 2011 är på gång och följer samma struktur som tidigare. Båtmässa i Göteborg
5/2 – 13/2. Alltför sjön 5/3-13-3 i Älvsjömässan i Stockholm. Båtriksdagen 1/4 – 3/4
med båt till Riga.

12.

Båtdagarna 2011
Sten har fått i uppdrag att lägga fram förslag för Båtdagarna.
Förslag 1. Polar Hotel, Älvsbyn
Förslag 2. Vuollerim
Förslag 3. Storforsen, Älvsbyn
Förslag 4. Cape East Haparanda
Förslag 5. Ålandsfärja
Förslag 6. Bodensia, Boden
Beslut: Båtdagarna 19-20 mars 2011 beslutas bli på Cape East i Haparanda. Det
beslutas vidare att frågan om var båtdagarna 2012 skall förläggas, skall diskuteras vid
Båtdagarna 2011. Sten fortsätter att arbeta med arrangemanget kring Båtdagarna och
styrelsen lägger fram ett detaljprogram.
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13.

Motioner och propositioner
Två motioner har hittills kommit in till SBU från Östergötland. Båtföreningarnas
motioner till vårt årsmöte skall vara inlämnade senast 10/1. För närvarande avser
styrelsen inte lämna någon proposition till årsmötet.

14.

Övriga frågor
Inga övriga frågor

15.

Avslutning
Ordförande tackade de närvarande och avslutade 2010 års Förbundsråd/Höstmöte.

Daniel Bergman
Sekreterare

Berith Sandling
Ordförande
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John Hansson
Justerare

