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Svenska Båtunionen

Motion till Båtriksdagen 2016 om SBU:s direktiv
Roslagens Båtförbund motionerade vid Båtriksdagen (BRD) 2015 om att
direktiven för BRD:s genomförande antingen skulle följas eller ändras. Något
beslut om detta togs inte utan i stället diskuterades BRD:s lokalisering. BRD
ansåg då att det finns ett mervärde i att BRD hålls på fler ställen än i
Stockholmsregionen och beslutade att Unionsstyrelsen tar fram förslag om
lämplig tid och plats för BRD och att BRD beslutar. Någon ändring av
direktiven som följd av detta beslutades inte.
Med nuvarande utformning av direktiven påverkas i många fall
Båtförbundens kostnader och restider. Risk finns att mindre Båtförbund med
begränsad ekonomi väljer att inte delta i SBU:s arrangemang av ekonomiska
skäl, vilket är en demokratifråga. Deltagande i SBU:s arrangemang bör
därför enlig vår mening betalas av vår gemensamma kassa.
Roslagens Båtförbund föreslår att Båtriksdagen beslutar om följande
ändringar i SBU:s direktiv att gälla från och med verksamhetsåret 2016:
Direktiv för Båtriksdagens genomförande




Tredje stycket: Sista meningen stryks.
Fjärde stycket. Första meningen: ”exklusive övernattningskostnaden”
stryks.
Sjätte stycket. Andra meningen: ”exklusive eventuell
övernattningskostnad” stryks.

Direktiv för motioner till Båtriksdagen
Senaste datum för när motioner ska vara SBU tillhanda sammanfaller med
senaste datum för yttranden över insända motioner (första och andra
stycket). Eftersom detta inte är genomförbart föreslås att BRD beslutar
enligt följande:


Datum i andra stycket ändras till den 1 februari

Direktiv för Unionsstyrelsens verksamhet
För att direktivet ska överensstämma med direktivet för BRD:s
genomförande föreslås att BRD beslutar enligt följande:


Nionde punktsatsen under ”Dessutom skall US” ändras till:  föreslå tid
och plats för Båtriksdag samt bestämma tid och plats för Unionsråd
och andra eventuella sammankomster.

Direktiv för Unionsrådets genomförande
För att direktivet ska överensstämma med direktivet för BRD:s
genomförande föreslås att BRD beslutar enligt följande:



Fjärde stycket. Sista meningen stryks.
Femte stycket. Första meningen: ”exklusive övernattningskostnaden”
stryks.

För styrelsen i Roslagens Båtförbund

Göran Persson
Ordförande

