
Protokoll vid SKBF: s Extra Seglardag 

den 30 juli 2012 i Uddevalla 
Närvarande:  

Ombud för SS Fram: Royne Moberg och Ingemar Fredriksson 
Betalande medlemmar: Anders Hedin, Lars Sestervik, Lars Rundstedt, Lars Kristensson, Ulrik Olsbjer, 
Peter Härdén, Stig Lundgren, Kent Andreasson, Thomas Andreasson, Johan Falk, Percy Andersson, 
Göran Hastler, Leif Moberg, Anders Magnusson, Dick Andersson, Reine Eriksson, Karl-Olle Gran, Per-
Oskar Carlsson, Dan  Andersson, P-O Boström, Thomas Andersson, Royne Moberg, Ingemar 
Fredriksson och Bertil Engdahl. 

1. Seglardagen öppnas 

Svenska Kosterbåtsförbundets ordförande Royne Moberg hälsade medlemmarna välkomna. 

2. Upprop av ombud och enskilda medlemmar och medlemskontroll 

Upprop genomfördes enligt ovanstående närvaroförteckning och i samband med 
medlemskontrollen antecknades ett antal nya medlemmar. 

3. Seglardagens utlysande 

Kallelse till Seglardagen hade skett per mejl i stadgeenlig tid, vilket godkändes. 

4. Val av justeringsmän 

Till justeringsmän valdes Thomas Andreasson och Thomas Andersson. 

5. Plats för nästa års Pokalseglingar och tid för dessa 

Efter en konstruktiv diskussion enades Seglardagen om att ge styrelsen i uppdrag att tala 
med segelsällskap mitt i Bohuslän om att arrangera seglingarna helgen vecka 29. 
Medlemmarna var nöjda med SS Viken/Ägirs sätt att genomföra seglingarna och verkade vilja 
återkomma. 

6. Eventuella rapporter från styrelse och medlemmar 

Från norr rapporterades om en svag seglingssäsong med lågt deltagande. Ett positivt tecken 
var dock att Albert Race vid Rossö lockat ett antal träseglare. För att försöka höja intresset 
kommer SKBF: s ordförande och sekreterare att besöka BJK i Grebbestad för att berätta om 
hur man i Fram lyckats med ”K 6-rederierna”. 
Från söder rapporterades om lyckade seglingar i Långedrag den 6 juni med 23 träbåtar därav 
6 kostrar. Hos Fram har genomförts tre lördagsseglingar och ytterligare två är planerade. 
Inbjudan har också kommit från Hjuviks BK i augusti. 
 
Ingemar Fredriksson rapporterade om SKBF:s ekonomi. Förbundet har för närvarande en 
kassabehållning på cirka 8.000:- kronor, vilket behövs med tanke på att det med tiden är 
aktuellt med inköp av priser, samt att klassförbundsavgiften till SSF är ganska hög. Ett 
bekymmer är att klubbarna SSS och BJK i år inte löst medlemskap och medlemmarna i 
respektive klubbar uppmanades att påverka dem. 
Ett förslag framfördes om att fråga GKSS om medlemskap i SKBF som tack för hjälpen med 
6:e juni-seglingarna. 
Ett förslag framfördes också om att öka förbundets inkomster genom införandet av 
båtavgifter. Inget beslut fattades. 



 

7. Övriga frågor 

Startförfarandet vid pokalseglingarna diskuterades. En övervägande del av seglarna ville 
gärna att regelkostrar och K 6:or startar i separata starter åtminstone vid seglingarna om 
Ägirskölden. 
 Önskemål framfördes också om att regelkostrarna skulle delta i samtliga fem seglingar första 
dagen men beslut fattades inte eftersom det finns en del att fundera på i frågan. För 
Ägirskölden gäller det att man seglar tre delseglingar och de två övriga seglingarna är 
delseglingar i K 6:ornas klassmästerskap.  
Regelkostrarnas SRS-tal diskuterades och respektive rorsmän berättade att de fått SRS-tal 
som inte verkade stämma med båtarnas kapacitet utan snarare var väl låga. Styrelsen 
uppmanades att agera i frågan. 

8. Seglardagen avslutas  

Royne Moberg tackade för visat intresse och avslutade en livlig Seglardag. 

Uddevalla den 30 juli. 

 

…………………………………                       ………………………………….. 

Royne Moberg                                                Bertil Engdahl 

Ordförande                          Sekreterare  

 

Justeras: 

 
……………………………………….   …………………………………………. 

Thomas Andreasson    Thomas Andersson 

 

 

 


