US Protokoll 2019-10
Strategimöte
Datum: 2019-11-05
Plats: SBU-Kansli
Deltagare:
Christer Eriksson
Hans-Jörgen Alsing
Sören Löfgren
Hans Öhlund
Ulf Grape
Henrik de Vries
Bo Wernlundh
Gary Börjesson
Inger Högström Westerling
Lasse Carlsson
Peter Karlsson
Adjungerade för delar av mötet:
Cecilia Obitz
Patrik Lindqvist
Carl Zeidlitz
Anmält frånvaro:
Carl-Gustaf Leijonhuvud

1.

Mötets öppnade
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

2.

Rapport från ordförande
Ordförande rapporterade från mötet iTV:4 soffan där han fick möjlighet
att berätta om problemen vi har med båtmotorstölder.
Efter TV4 hade Christer ett möte med inrikesministern Mikael Damberg
med samma tema – dvs båtmotorstölderna. Christer upplevde att han
fick svar på de frågor som funnits och inrikesministern kunde berätta om
att man beslutat om 120 nya medarbetare inom tullen och samordningen
mellan tull, polis och kustbevakning.
Det ställs krav på utbildning för att tullen ska få omhänderta brottslingar
och att bära vapen vilket i sin tur krävs för att kolla utgående gods.
Christer känner sig försiktigt optimistisk över att det ska komma lösningar
på problemet.

Han har nu etablerat en bra kontakt på ministeriet som borgar för att det
ska bli en lösning på problemet.
Juridiska kommittén ska lägga in allmängiltiga fall på hemsidan som kan
användas av medlemmarna i rådgivande syfte.
3.

Rapport från kansliet
Kansliet rapporterade via Patrik att hemsideprojektet är påbörjat. Ett
informationsmöte med 7 båtförbund anmälda kommer att hållas på
kommande torsdag på kansliet. Dessutom så kommer det att skapas
möjlighet att delta via länk.
Det har varit ett 1:a operativt möte med Upplev Båtlivet. Lite oklart vad
out-come kommer att bli. Finansieringen en öppen fråga.

3.1

Tankar om SBU:s organisation, arbetssätt och verksamhetsplan
Peter K gick igenom tankar kring organisation, kärnområden, arbetssätt
m.m. med en påföljande diskussion kring ämnet.
Rapporten godkändes.

4

Arbete i arbetsgrupper

Tid

Konferensrummet

11.00-12.15
13.00-14.15
14.15-15.30

Myshörnan

Lilla
konferensrummet

Alla: Budget 2020
Gemensam planering av Unionsrådets genomförande
Båtmässegruppen
Stora
Båtklubbsdagen

5.

Avrapportering från arbetsgrupperna samt beslut i frågor som
kräver US beslut

5.1

Avrapportering från arbetsgrupper
a. Ekonomi: Budgeten för 2020 kommer att innebära ett visst
underskott som kommer att täckas av SBU:s egna kapital.
b. UR planerades i detalj med tider ansvar etc..
c. Båtmässegruppen
Planeringen för båtmässorna gicks igenom med monteraktiviteter,
utrustning, bemanning, boende, etc.
d. Stora Båtklubbsdagen
Tema Medlemsnytta – med andra ord vad klubbarna har nytta av.
Kommunikation, Ungdomsverksamhet på klubben,
Ekonomistyrning på klubben, Målstyrning, BAS enkel klubb sms,
Hantera säkerheten på klubben, Hantera årsmöte, Hantera
ansökningar från fonder, Klubbens miljöansvar.

5.2

Beslut om medlemskap i Ideell Arena
US beslutade att SBU skall söka medlemskap i Ideell Arena

5.3

Beslut om start och sluttid för Båtriksdagen 2020,

BRD 2020 startar: 2020-04-04 kl 11.30 och avslutas 2020-04-05 vid
lunch.
5.4

Beslut om revidering av utbildningsmaterial
US beslutade att godkänna offerten från Ejheden & Ejheden
Produktionsbolag ang. revidering och digitalisering av
ungdomskommitténs utbildningsmaterial.

5.5

Förslag till placeringspolicy av Svenska Båtunionens medel.
Lasse C och Cecilia O presenterade ett förslag till placeringspolicy.
Stämma av med UR om vi ska skriva en proposition till BRD kring en ny
placeringspolicy.

5.6

Lägesrapport av förbundsbesök
De flesta av US ledamöter har genomfört besök i ’”sina” förbund – men
det kvarstår ett antal. Alla ledamöter uppmanas att skicka rapporterna
från förbundsmötena till Carl Z.

6

Nästa möte
Nästa möte blir den 15:e november i samband med UR.

7.

Mötets avslutning
Ordförande avslutade mötet och tackade alla för deltagandet

Beslut:
-

US beslutade att söka medlemskap i Ideell Arena
BRD 2020 startar: 2020-04-04 kl 11.30 och avslutas 2020-04-05
vid lunch.
US beslutade att gå vidare med uppgradering och digitalisering
av B&U kommitténs utbildningsmaterial.
US beslöt att stämma av med UR om en eventuell proposition till
BRD 2020 kring en ny placeringspolicy
Alla US ledamöter skall skicka rapport till Carl Z från sina möten
med förbunden.

_________________
Crister Eriksson
Ordförande

___________________
Ulf Grape
Sekreterare

