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Minnesanteckningar från extra Båtriksdag och UR den 16 - 17 november 2019 

 

Extra Båtriksdag 

Ordförande Christer Eriksson hälsade välkommen extra båtriksdag och UR. 

1. Val av ordförande, mötet valde Kristian Ehrling 

2. Val av vice ordföranden, mötet valde Bengt Gärde 

3. Val av två sekreterare Patrik Lindqvist och Carl Zeidlitz 

4. Val av två justerare, mötet valde Chrona och Jimmy Dominius 

5. Val av två rösträknare, mötet valde Håkan Wahlgren och Tommy Sandin 

6. Diskussion om medlems begreppet, Båtriksdagen beslutade att återremittera 

propositionen till US 

7. Beslut fattades om att öka antalet ledamöter i valnämnden från 3 till 5 

8. Ordförande förklarade extra båtriksdagen för avslutat 

 

Unionsrådet 

Ordföranden förklarade 2019 URs för öppnat 

1. Valnämndens ordförande redogjorde för hur valnämndens arbete är upplagt 

inför kommande Båtriksdag. Han redogjorde också för nomineringsarbetet. 

2. Lasse Carlsson, skattmästare meddelade att US inte tänker inte föreslå någon 

höjning avgiften för perioden 1921/1922. 

3. Organisationskonsulten Lars-Åke Tjernström redogjorde för sin syn av som 

kännetecknar en intresseorganisation. Han redogjorde också sin syn av SBU. 

Sen blev det gruppdialog 1. 

4. Lars-Åke fortsatte att prata om civilsamhället och folkrörelserna samt om 

partsförhållande 2. 

5. Redovisningar se sammanställningar 

6. Dag 2 

7. Lar-Åke gjorde en sammanfattning sina slutsatser av gruppdiskussionerna. 

- Mycket prat om organisation, behöver ingen omorganisation utan en 

utvecklingsprocess för att bli den intresseorganisation som kan möta 

civilsamhället. 

- Anslut klubbarna 

- Se pp bilder 

8. Carl Zeidlitz ny kommunikatör berättade om sig själv samt vad han varit 

verksam tidigare 

9. Hans Öhlund US berättade om frågor som behandlas av säkerhetskommittén 

som båtförsäkringsfrågor, att materialet om egenkontroll ska uppdateras. 

Frågan om besiktningsmän är ingen prioriterad fråga. Utbildning ha båten 

säker kommer att anordnas. 

10. Ordföranden Christer Eriksson berättade att US har besökt ett antal förbund 

för skapa en relation mellan förbunden och US. Alla förbund är bokade. 

11. En redovisning av synpunkter kommer att redovisas senare. 
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12. Hans Öhlund US berättade om förslaget till ändrad båtriksdagsordning sen 

blev det grupparbeten. 

13. Hans redovisar resultatet av grupparbetena. Hans meddelar att US kommer 

att diskutera frågan eftersom UR är splittrad. 

14. Bo Wernlund propagerar för Årets Båtklubb som kommer att utses på 

Båtmässan i Göteborg. Bo berättar också om Båtlivets unga hjältar som 

kommer att få sitt stipendium på Båtmässan i Stockholm. 

15. Meddelades att Båtriksdagen kommer att äga rum den 4 – 5 april 2020 i 

Karlstad på Elite Hotel 

16. Ordförande Christer Eriksson sammanfattar hur UR och extra Båtriksdag har 

varit och tackar alla önskar alla en trevlig resa hem. 

 

Vid pennan Sören  


