
 

 

Protokoll fört vid extra Seglardag med Svenska 
Kosterbåtsförbundet på Bohus-Malmön den 27 juli 2014 

 
Närvarande 

Ombud:  Inga anmälda ombud 

 

Enskilda medlemmar: Per-Oskar Carlsson, Karl-Olle Gran, Anders Magnusson, Bertil 

Engdahl, Jerker Törnros, Anders Hedin, Royne Moberg, Dick Andersson, Ulrik Olsbjer, 

Reine Eriksson, Ingemar Fredriksson, Erik Lithander och Beata Lithander som blev medlem 

under seglardagen.  

 

 

§ 1.  Seglardagen öppnas samt parentation 

Den extra Seglardagens öppnades av ordföranden Royne Moberg., som hälsade medlemmarna  

välkomna.  

Därefter hölls parentation över mångårige medlemmen Stig Lundgren, som avled annandag 

jul.  

         

§ 2.  Röstlängd 

 Ovanstående deltagarförteckning utgör röstlängden. 

       

§ 3.  Den extra Seglardagens utlysande 
Den extra Seglardagen hade förvarnats om på ordinarie Seglardag i höstas, påminnelse hade 

utsänts till medlemmarna per mejl och kallelse fanns i vårnumret av Kostern.  Utlysandet 

godkändes. 

 

§ 4.  Justering 

Till justeringsman valdes Jerker Törnros. 

 

§ 5.  Rapporter 

Norr 

Anders rapporterade att i Strömstad var aktiviteterna låga men på Albert Race på Rossö, hade 

K 6: or, regelkoster och ett antal kosterbåtsseglare deltagit men utspridda i andra träbåtar.  

I Grebbestad pågick kvällsseglingar på torsdagar med enbart K 6: or på startlinjen, på Väderö 

Race i Fjällbacka deltog två regelkostrar och fyra K 6: or och på Grebbestadsregattan två av 

varje. 

Söder 

På Framnäs hade tre vårseglingar avverkats och den klassiska regattan 6 juni på Långedrag. 

Ett förhållandevis stort antal kostrar hade deltagit i de olika seglingarna. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ekonomi  

Kassören Ingemar Fredriksson redovisade SKBF: s ekonomiska ställning. Kassan uppgick till 

cirka 10.000:- men kostnaden för  utskick av vårens Kostern, cirka 2.500:- skall avgå. 

Förbundet har också ett litet lager av priser, mössor och vimplar. 

Klubbarna i norr BJK och SMSS hade ej betalat sin medlemsavgift och några enskilda 

medlemmar skulle påminnas. 

 

§ 6.  Samtal om de nya pokalreglerna 

De närvarande 13 medlemmarna uppskattade de årets upplägg ifråga om pokalseglingarna. 

Av förbundets drygt 40 medlemmar hade 32 besvarat styrelsens förfrågan och 30 var positiva 

medan två la ned sina röster. Seglardagen ville inte ta slutgiltig ställning om förändringarna 

skulle permanentas utan ansåg att frågan bör diskuteras en gång till på ordinarie Seglardag till 

hösten. 

 

§ 7.  Nästa ordinarie seglardag 

Nästa ordinarie seglardag beslöts hållas i Uddevalla på Viken-Ägirs klubbstuga andra eller 

tredje lördagen i oktober. 

 

§ 8.  Nästa års Kosterbåtsdagar 

Nästa års Kosterbåtsdagar diskuterades. Med anledning av att enbart 8 kostrar deltog, så 

diskuterades förändringar. Man var överens om att återgå till tvådagarsarrangemang. Men 

ifråga om tidpunkter o upplägg divergerade åsikterna. Frågan bordlades till ordinarie 

Seglardag. 

 

§ 9.  Övriga frågor 

Ingemar Fredriksson aviserade att han gärna vill avgå som kassör, och väckte frågan om en 

efterträdare.  

, 

§ 10. Avslutning 

SKBF: s ordförande Royne Moberg tackade de närvarande medlemmarna för visat intresse 

och avlutade ett konstruktivt möte. 

 

Bohus-Malmön den 27 juli 2014  

 

 

 

 Royne Moberg   Bertil Engdahl 

   /Royne Moberg/     /Bertil Engdahl/ 

 

 

  

Jerker Törnros 

   /Jerker Törnros/ 

 

 
  



  


