
BÅTKLUBBSLÅN MED SBU-BORGEN, VAD KRÄVS OCH HUR GÅR
DET TILL?

Swedbank och Svenska Båtunionen erbjuder i samarbete Båtklubbslån som ger
klubben möjlighet att låna till investeringar.

Vem kan låna?
Alla båtklubb som är anslutna i ett regionalt båtförbund hos Svenska Båtunionen
kan ansöka om lån för varaktiga investeringar för klubbens verksamhet. Exempel
på varaktig investering kan vara klubbhus, nya bryggor, olika typer av
upptagnings- och sjösättnings anordningar.

Vår klubb äger mark?
Äger klubben en fast egendom skall den pantsättas i första hand, eventuell
kostnad för värdering och uttag av pantbrev står kredittagaren själv för.

Var skickar jag ansökan?
Ansökan om båtklubbslån ska skickas till det båtförbund där klubben har sitt
medlemskap. Förbundet går igenom, granskar och gör eventuella kompletteringar
av handlingarna, innan den sänds vidare till Svenska Båtunionen. Där behandlas
den av styrelsen som fattar beslut om eventuellt borgensåtagande - för att sedan
sända den vidare till Swedbank för vidare handläggning.

Hur lång tid tar det?
En ansökan om båtklubbslån tar tid, räkna med ca tre månader från ansökan till
utbetalning.

Vad krävs av klubben?
För att Svenska Båtunionen ska gå i borgen för ett lån måste klubben ha en
ordnad ekonomi, etablerad verksamhet och varit medlem i ett regionalt
båtförbund de senaste 12 månaderna.

Storleken på ansökt lånebelopp skall inte överstiga 7 500 kr per båtägande
medlem med båtplats i föreningen.

Egenfinansiering krävs för investering enligt nedan för lån med borgensåtagande.
25% av investeringen måste finansieras av egna medel för lån upp till 1 mkr.
40% av investeringen måste finansieras av egna medel för lån mellan 1-1,5 mkr.
50% av investeringen måste finansieras av egna medel för lån mellan 1,5-2 mkr.

Vid lån överstigande 2 mkr måste klubben lämna speciella garantier för att SBU
ska gå in med borgensåtagande.

För investeringar som inte är “realiserbara” (tex. muddring) ges inget
borgensåtagande av SBU.



Följande handlingar skall bifogas ansökan:

1. Ifylld ansökan “Erbjudande - Båtklubbslån” finns på www.batunionen.se med
önskad amorteringstid (max 10 år).

2. En kort beskrivning av vad ansökan avser.
3. Bevis om tilldelat organisationsnummer från Skatteverket.
4. Bestyrkt kopia på firmatecknares legitimationer.
5. Justerat och signerat protokoll som visar firmatecknare (högst ett år

gammalt)
6. Klubbens gällande stadgar, där det framgå när de antagits och med intyg

“Nu gällande stadgar intygas av styrelseledamot NN den 20xx-xx-xx”
7. Kallelse med punkt om upptagande av båtklubbslån.
8. Protokoll som visar beslut att genomföra investeringen och att uppta lån i

Swedbank till ett visst belopp (ange belopp)
9. Senaste årsmötesprotokoll (signerade och justerade)
10. Årsbokslut för de två senaste åren samt revisionsberättelse.
11. Verksamhetsberättelse
12. Budget och verksamhetsplan
13. Investeringskalkyl (i kronor) och livslängd på investerings objekten.
14. Finansieringsplan med redovisning av egen kapitalinsats och egna

arbetsinsatser.
15. Arrendeavtal med markägare eller motsvarande.
16. Eventuella ritningar, byggnadslov, avtal med kommunen eller annat som

kan ha betydelse för bedömning av ansökan.

Hur skickar klubben in lånehandlingarna?
Lånehandlingarna ska skickas i original till det båtförbund som klubben har sitt
medlemskap i. Förbundet skickar efter genomgång och eventuell komplettering
ansökan till Svenska Båtunionen.

Hur ska handlingarna vara utformade?
Protokoll, revisionsberättelse och ska vara påskrivna. De handlingar som inte kan
lämnas i original till exempel protokoll, stadgar och dylikt ska kopian vara
vidimerad d.v.s ett intyg på att kopia stämmer med originalet. I stadgan ska
uppgift finnas när den antogs och en styrelseledamot ska intyga att den är nu
gällande.

Vem kan vi kontakta om vi har frågor?
Har Ni frågor kring Båtklubbslån är Ni välkomna att kontakta Cecilia Obitz på
Svenska Båtunionens kansli på telefon 08-545 859 63 eller
cecilia@batunionen.com , eller vår kontakt på Swedbank Johannes Larsson
08-700-74 16.
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