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Båtri ksdagsprotokol I 2014

Från Svenska Båtunionens Båtriksdag

den 5 - 6 april 2OL4 pà Elite Stora

Hotellet Jönköping

Deltagare Bilaga 1

Dagordning Bilaga 2

Röstlängd Bilaga 3

Båtriksdagshandlingar Bilaga 4

Budgettablå Bilaga 5

eÅrn¡rsDAG ENs öppruR orr-

Svenska Båtunionens ordförande Bengt Gärde hälsade delegater och gäster välkomna och

förklarade Båtriksdage n 2074 öppnad.

Båtriksdagen inleddes med att landshövdingen Minoo Aktarzand hälsade välkommen till
Jönköpings län och Jönköping. Vidare presenterade Roland Nyquist Smålands Båtförbund
och deras verksamhet.

I samband med Båtriksdagen utdelades följande förtjänsttecken

Kenneth Svensson, SMBF

Rein Lillesaar, US

Kjell Holst, US Skåne BF

Jan Sterner, NAVIS

Hans Knutsson, Blekinge BF

Bengt Svensson, Blekinge BF

Benneth Borgkvist, Blekinge BF

Lars Brixzén, Västkusten BF, Nfb
Edward Riedel, Riksdagen fbnätverk
Lars Göran Nyström, Transportstyrelsen, Nfb

lnge Bramer, US

Uno Hjelmström, MiK, Västkusten

Roland Nyquist, Småland BF

Bengt Anderhagen, Red.kom
Harald Mårtensson, US, östergötland BF
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eÃrn¡rsDAcENs FoRMETLA DEL

L. Uoproo av ombud och fastställande av röstlänsd

Patrik Lindquist förrättade upprop. Gotlands Seglarförbund, Hjälmarens Båtförbund,

Mälarens Båtförbund var ej närvarande. övriga förbund och rikstäckande klubbar

hade tillsammans 179 röster, vilket fastställdes av Båtriksdagen.

Röstlängd se bilaga 3

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Jan Sterner och Kenneth Svensson valdes till mötesordförande respektive vice

mötesordförande Per Malmström och Torsten Born, valdes till mötessekreterare.

3. Val av iusterare
Karl-Axel Wernerstrand och Tomas Henriksson valdes till justeringsmän att jämte

ordföra ndena justera Båtriksdagens protokoll.

4. Val av rösträknare
Tommy Sandin och Jörn Plato valdes till rösträknare

5. Fråea om Båtriksdaeens behöriea utlvsande

Båtriksdagen utlystes vid Unionsrådet söndagen de 24 november 2013 samt via brev

tillförbunden2Ol3-t2-13. lnformation har funnits tillgänglig på SBU:s från och med

20L3-t2-73
Båtriksdagen befanns vara utlyst i enlighet med stadgarna.

6. Fastställande av daeordnins
Den utsända dagordningen godkändes och fastställdes

7. Unionsstvrelsens verksamhet och förvaltnine 201.3

Verksamhetsberättelsen gicks igenom i rubrikform

Båtriksdagen beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen med balans- och

resultaträkning och lägga dessa till handlingarna.

8.

Redovisningen av beslut vid Båtriksdagen 20L3 gicks igenom.

9. Revisorernasberättelse
Revisor Christer Eriksson föredrog revisorernas berättelse
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10. Resultatdisoosition

Båtriksdagen beslutade att de till Båtriksdagens förfogande balanserade medlen om

3 536366 krrespektive årets resultat om-22O 010 krskall balanseras inyräkning. Det

slutliga balanserade resultatet fastställdes till 3 316 356.

l-L. Ansvarsfrihet för Un ionsstvrelsen

Båtriksdagen beslutade, i enlighet med revisorernas uttalande, att bevilja

Unionsstyrelsen ansvarsfrihet för 2OI3 års förvaltning.

12.Utskottsarbetel. 1-1.30-17.OO-motionernrl-2samt4-5ochpropositionl.
Motioner och proposition enligt ovan behandlades i utskott L.

Utskottsarbete 2. 11.30 - 17.OO motioner nr 3, 6-8 samt orooosition 3.

Motíoner och proposition enligt ovan behandlades i utskott 2.

Båtriksdagen ajournerades till söndag klockan 09.00

13. Motioner och propositioner

Motion nr 1 - Försäkrine av båtklubbar

Utskottet anser att motionen är besvarad och bífaller styrelsens utlåtande om

motionen.

Båtriksdagen antog styrelsens svar.

Motion nr 2 - nv debiterinesmodell

Utskottet beslutar att gå på unionsstyrels förslag att avslå motionen.

Båtriksdagen avslog motionen.

Motion nr 3 - Centrala inköpsavtal - ramavtal

Utskottet bifaller motionen och tillstyrker styrelsen yttrande.

Båtriksdagen antog motionen.

En arbetsgrupp utsågs att arbeta vidare med motionen. Arbetsgruppen består av

följande personer, Bo Wernlund, Sten Olsson Peter Myrman.

Motion nr 4 - strateein krine BAS-svstemet

Utskottet bifaller Unionsstyrelens svar på motionen.

Båtriksdagen antog motionen med styrelsens förslag

3) ks,N, w



4

Motion nr 5 - Underhålls- och supportaveift för BAS-svstemet.

Utskottet föreslog att Båtriksdagen beslutar avslå motionen enligt styrelsens förslag

Båtriksdagen beslutade att avslå motionen.

Motion nr 6 - SSFs deltaeande i Båtliv

Utskottet rekommenderade att avslå motionen och bifaller styrelsens förslag
Redovisa utfallet av SSFs närvaro i tidningen Båtliv.

Båtriksdagen antog styrelsens förslag.

Motion 7 - Miliöbästa båt

Utskottet bifaller styrelsens yttrande.

Båtriksdagen antog motionen.

Motíon 8 - Siövett
Utskottet tillstyrker motionen, med beaktande av styrelsens svar

SBU skall se över gammalt material och samarbetsmöjligheter.
Båtriksdagen antog motionen.

Proposition nr 1- Verksamhetsplan

Utskottet ställde sig bakom verksamhetsplanen och ansåg att det inte behövdes

några ändringar i den text som föreslagits.
Båtriksdagen beslöt anta propositionen.

Prooosition nr 3 - Förändrade direktiv
Utskottet rekom menderade bifal I till propositionen.

Båtriksdagen antog propositionen.

L4. Fastställande av nästa års avsifter
Först efter votering kunde Båtriksdagen fastställa följande avgifter.
Enskilt medlemskap vuxen till 65 kr för dubbelanslutna klubbars medlemmar resp. 70

kr för enkelanslutna klubbars medlemmar.
Familjemedlemskap till 65 kr per familj för dubbelanslutna klubbars medlemmar res.

70 kr per familj förenkelanslutna klubbar.

Enskilt medlemskap ungdom till 25 kr för dubbelanslutna klubbars medlemmar resp.

25 kr för dubbelanslutna klubbars medlemmar.

15. Budget för 2014 samt oreliminär budeet för 2Ot5
Propositionen nr 2 behandlades inte i något utskott.
Båtriksdagen antog 2014 budget.

2015 års budget kunde först efter votering om höjning av medlemsavgiften med 14: -

kr per medlem antas av båtriksdagen.
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16. Val

Val av skattmästare
Till skattmästare valdes

Lasse Carlsson

Val av ledamöter i Unionsstvrelsen

Till ledamöter valdes efter votering följande

Kjell Holst Ängelholm Skånes BF

Rein Lillesaar Huskvarna Smålands BF

Karl-Axel Wennerstrand ÅmålVänern Väst Dalslands kanals BF

Kenneth Svensson Nacka Saltsjön Mälarens BF

Christer Olsson Hässelby Saltsjön Mälarens BF

Tidieare valda ledamöter

Göteborg Västkustens Båtförbund Omval 2 år

Omval2 år

Omval 2 år

Nyval 2 år

Nyval 2 år

Nyval 2 år

Bengt Gärde

Kristian Ehrling

Christer Friedh

Lars Afzelius

Harald Mårtensson

17 . Val av revisor

Till ordinarie revisor valdes

Christer Eriksson

Val av revisorssupoleant

Leif Zadig

Tidigare vald för tiden 2014

Lars Karlsson

18. Val av förtiänstteckennämnd
Bengt Gärde

Carsten Syverstad

Tommy Engvall

Lidingö BF

Lidingö BF

Skånes BF

Västkustens BF

östergötlands BF

Lidingö

Lidingö

Trensum

Göteborg
Linghem

Tidieare vald revisor för tiden 2073-2OL4

Björn Axelsson Linköping östergötlands BF

Helsingborg Skånes BF

Bromölla Skånes BF

Kvicksund Navis

Lidingö

Stockholm

Ronneby

Lidingö BF

Saltsjön Mälarens BF

Blekinge BF

Omval2 år

Omval 2 år

Omval 1år
Omval 1år
Omval L år

19. Val av valnämnd

Till ordínarie ledamöter i valnämnden intill nästa Båtriksdag valdes.

Owe Lindström (ordförande) Årjäng Vänern Väst Dalslands Kanal BF
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Bert Johansson

Sven Andersson

Vårby Saltsjön Mälarens BF

Helsingborg Skånes BF

Till personliga suppleanter i valnämnden intill nästa Båtriksdag valdes

Torsten Born Hammarö Värmlands BF för Owe Lindström

Birgitta Jacobsson Gåbo Värmlands BF för Bert Johansson

Tommy Engvall Ronneby Blekinge BF för Sven Andersson

Valnämnden föreslår att revisorerna får i uppdrag att utreda om det skall införas

arvodering till US ledamöter och övriga funktionärer. Utredningen skall presenteras på

BR 2015,

Förslaget bifölls av Båtriksdagen

20. Avslutnine

Båtriksdagen informerades om att Båtriksdagen 20L5 hålls i Helsíngborg, 2076i
Stockholm och2OLT i Östersund.

Jan Sterner förklarade Båtriksdagens formella del avslutad.

Svenska Båtunionens ordförande Bengt Gärde tackade presidiet för väl genomförda
förhandlingar. Slutligen riktas också ett tack till gäster, delegater och funktionärer
och till Rein Lillesaar för de fina arrangemangen vid Båtriksdagens genomförande.
Tack framfördes till sponsorerna: Svenska Sjö AB, Swedbank city kontoret Sthlm.
Länsstyrelsen Jkpg. Län, Willa Nordic AB, Göta Kanalbolaget AB, Scandinaviska Mirka AB
Marinaman AB.

Jönköping den 6 mars 2014

Vid protokollet

Per Malmström Torsten Born

ras

J Sterner n

Ø¿tfu"-L
Ka rl-Axel Wernerstrand Tomas enriksson
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Båtriksdagen 2014 i Jönköping
Delegater (förbundsordning)

Bennet Borgqvist Blekinge BF

Lars-Erik Blomqvist Blekinge BF

Kenneth Skarphagen Blekinge BF

Bengt Svensson Blekinge BF

Hans Eriksson Bottenvikens BF

Sten Olsson Bottenvikens BF

Ake ottars Dalarnas BF

Tommy Eriksson Gästriklands BF

Tommy Sandin Gästriklands BF

Alf Scherp Gästriklands BF

Hans Jörgen Alsing Hälsinglands BF

Gunther Karl Hälsinglands BF

Benny Witz Kungl Motorbåtsklubb

Lars Tornerhielm Lidingö BF

Lars Karlsson Navigationssällskapet

Göran Persson Roslagens BF

Håkan Wahlgren Roslagens BF

Anders Ekström Saltsjön Mälarens BF

Christer Olsson Saltsjön Mälarens BF

Kenneth Svensson Saltsjön Mälarens BF

Tomas Henrikson Skånes BF

Jörn Plato Skånes BF

Per MalmstrÖm Smålands BF

Roland Nyquist Smålands BF

Sven-Erik Steinbach Smålands BF

Lars Tegvall Smålands BF

Stefan Ringqvist Sommens Sjöråd BF

Roger Alm Södra Roslagens BF

Christer Fagerhäll Södra Roslagens BF

Peter Myrman Södra Roslagens BF

Håkan Ström Södra Roslagens BF

Sören Haraldsson S0rmlandskustens BF

Berit Hjelm Sörmlandskustens BF



Karl-Axel Wennerstrand Vänern Väst Dalslands BF

Ulf Littorin Värmlands Bergslags BF

Thorsten Born Värmlands BF

Lars-GÖran Kring Värmlands BF

Edmond Olsson Värmlands BF

KarlTervell Värmlands BF

Valter Lindh Västerbotten BF

Ove Vesterman Västernorrlands BF

Krister Storm Västkusten BF

Bo Wernlund Västkustens BF

Bo Eklund ZBF

Per Asgård ZBF

Alexander Johansson BF

Angelica Möbius Östergötlands BF

Gert Möbius Östergötlands BF

Jan Nyman Östergötlands BF

Daniel Westerling Östergötlands BF

Bo Dahlman Östra Vänerns BF



SBU-funktionärer
Anne Adre lsaksson Redaktör Båtliv

Lars Afzelius Unionsstyrelsen

Sven Andersson Valnämnden

Christer Bengtsson lT Kommitten

Lars Carlsson Unionsstyrelsen

Kristian Ehrling Unionsstyrelsen

Tommy Engvall Förtjänstteckennämnd

Christer Friedh Unionsstyrelsen

Bengt Gärde Unionsstyrelsen

Kjell Holst Unionsstyrelsen

Bert Johansson Valnämnden

Wallde Johansson Kommunikationsgrupp

Magnus Kyllenbeck SBU Kansli

Rein Lillesaar Unionsstyrelsen

Patrik Lindqvist SBU Kansli

Owe Lindström Valnämnden

Harald Mårtensson Unionsstyrelsen

Cecilia Obitz SBU Kansli

Lennart Wendt Unionsstyrelsen

Henrik de Vries Kommunikationsgrupp

Gäster

Magnus Anderberg Fd ordförande

Britt Axelsson Gäst

Lars Bengtsson Båtliv

Christer Eriksson Revisor

Ture Forsell Repr. Arets Båtklubb - Ludvika MBK

Nils Gorton Svenska Sjö

Lars von Malmborg Fd ordförande

Jan-Olof Ohlander Fd ordförande

lngrid Smith Stigenius Swedbank

Michael Stenquist Båtliv

Carsten Syvestad Förtjänstteckennämnd

Per-Göran Traung Juridiska kommitten



Medföliare
Medföljar-
proqram

Medföljar-
middaq

Afzelius Asta Ja Ja
Anderberg, Margareta Nej Ja
Axelsson, Biörn Nei Ja
Bengtsson, Kerstin Ja Ja
Bruce, Eva Nej Ja
Eriksson, Lena Ja Ja
Eriksson Maria Ja Ja
Falk, Lena J Nej Ja
Forsell Eva Ja Ja
Gorton Elisabeth Ja Ja
Gärde, Gunilla Nej Ja
Haraldsson, Estelle Ja Ja
Johansson, Birgitta Ja Ja
Johansson, Lars Ja Ja
Karl, Ewa Ja Ja
Larsson, lngegerd Ja Ja
Lillesaar, lnger Ja Ja
Lindström, Ulla-Britt Ja Ja
Lockowandt, lngrid Ja Ja
Sandin, Asa Ja Ja
Storm, Marqareta Ja Ja
Tervell, Fru Nei Ja
Wendt Ulla Ja Ja
Wennerstrand, Sonia Ja Ja
Westerling, Karolina Nei Ja
Vesterman, Lilian Nej Nej
Von Malmborg, Gertie Ja Ja
Öborn, Monika c,

nd, Katarina Nei a
J
J
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Dagordning

L Upprop av ombud och fastställande av röstlängd (sid. 6)

2. Val av mötesordförande, vice mötesordförande och två mötessekreterare

3. Val av två justerare att jämte ordförandena justera Båtriksdagens protokoll

4. Val av två rösträknare

5. Frågan om Båtriksdagen är i behörig ordning utlyst (sid. 7)

6. Fastställande av dagordning

7. Behandling avverksamhetsberättelsen med årsredovisning

8. Redovisning av föregående Båtriksdags beslut och dess verkställighet (sid. 7)

9. Behandling av revisorernas berättelse

10. Beslut angående årets resultat

11. Beslut om ansvarsfrihet för Unionsstyrelsen

(Avbrott för uts kottsarbete)

12. Behandling av motioner (sid. 8-26)

13. Behandling av propositioner (sid. 27-34)

14. Fastställande av nästa års avgifter (prop. 2 sid. 32)

15. Fastställande av årets budget och preliminär budget för nästföljande år (prop.2 sid
32-33)

16. Val av Unionsstyrelse (sid. 35)

a. val av ordförande och skattmästare
b. val av övriga ledamöter

17. Val av revisorer och suppleanter (sid. 35)

18. Val av förtjänstteckennämnd och ordförande (sid. 35)

19. Val av valnämnd, suppleanter och ordförande (sid. 36)

20. Avslutning av Båtriksdagens formella del
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svENSKA aÄruNroNeNr

Röstetal 2014

20!4-O4-O2 Sid L

Baserat på statistik för 2O!4, justerad

efter avgiftsdebiteringen f ör 2Ot4

Förbund Röstetal Medlemsantal

Blekinge Båtförbund 7 5759

Bottenvikens Båtförbund 4 2870

Dalarnas Båtförbund 5 3853

Gotlands Seglarförbund* (2) (44e)

Gästriklands Båtförbund 5 3258

Hjälmarens Båtförbund* (3) (1s4s)

Hälsinglands Båtförbund 5 3613

Kungliga Motorbåt Klubben BF 3 1891

Lidingö Båtförbund 4 2902

Mälarens Båtförbund* (6) (42s6l

Navigationssällskapet - Navis BF 2 s38

Roslagens Båtförbund 7 5547

Saltsjön-Mälarens Båtförbund 45 432LL

Skånes Båtförbund 9 78L2

Smålands Båtförbund 8 6547

Sommens Sjöråd 3 t446

Södra Roslagens Båtförbund 7 5073

Sörmlandskustens Båtförbund 7 5328

Vänern Väst Dalslands Kanals BF 4 2289

Värmlands Bergslags Bf 2 696

Värmlands Båtförbund 7 5L24

Västerbottens Båtförbu nd 5 3289

Västernorrla nds Båtförbu nd 6 4223

Västkustens Båtförbund 19 ]-7843

Z-Båtförbund 2 842

östergötlands Båtförbu nd 9 7498

östra Vänerns Båtförbund 4 2949

Totalt:** (190) 179 (1s06s1) t4440t

* Ej representerat vid Båtriksdagen. ** Tal inom parentes är totalsumma inklusive ej representerade
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Båtriksdagshandlingar exklusive årsredovisning och revisionsberättelse.
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PROGRAM

FREDAG 4 APRIL

19.00-21.00 lnformation med bl a avrapportering från den grupp Unionsrådet2013 utsåg att
jobba med intern kommunikation mm.

LöRDAG 5 APRIL

09.30- 09.40 Båtriksdagen inleds, SBU Ordforande har ordet.

09^45-10.10 Minoo Akhtarzand Landhövdingen Jönköpings län

Smålands Båtförbund presentation av sin verksamhet

10.15 De formella forhandlingarna inleds

12.00 Lunch

15.00 Eftermiddagskaffe med gofika

17.00 Dagens förhandlingar avslutas

18.30 Samling med mingel för alla som känner sig nya i Båtriksdagssammanhang.

19.00 Karl Henrik Nilsson välkomnar och berättar hotellets historik. Fördrink. Trerätters
middag med underhållning.

SöNDAG 6 APRIL

09.00 Båtriksdagens förhandlingar återupptas

10.00 Förmiddagskaffe med gofika

12.00 Lunch



Dagordning

1. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd (sid. 6)

2. Val av mötesordförande, vice mötesordförande och två mötessekreterare

3. Val av två justerare att jämte ordförandena justera Båtriksdagens protokoll

4. Val av två rösträknare

5. Frågan om Båtriksdagen är i behörig ordning utlyst (sid. 7)

6. Fastställande av dagordning

7. Behandling avverksamhetsberättelsen med årsredovisning

8. Redovisning av föregående Båtriksdags beslut och dess verkställighet (sid. 7)

9. Behandling av revisorernas berättelse

10. Beslut angående årets resultat

11. Beslut om ansvarsfrihet för Unionsstyrelsen

(Avbrott för utskottsa rbete)

12. Behandling av motioner (sid. 8-26)

13. Behandling av propositioner (sid. 27-34)

14. Fastställande av nästa års avgifter (prop. 2 sid. 32)

15. Fastställande av årets budget och preliminär budget för nästföljande år (prop.2 sid
32-33)

16. Val av Unionsstyrelse (sid. 35)

a. val av ordförande och skattmästare
b. val av övriga ledamöter

17. Val av revisorer och suppleanter (sid. 35)

18. Val av fôrtjänstteckennämnd och ordförande (sid. 35)

19. Val av valnämnd, suppleanter och ordfôrande (sid. 36)

20. Avslutning av Båtriksdagens formella del



Röstetal vid Båtriksdagen 2O14 Statistik per den 2OL4-O2-2O

Förbund Röstetal Medlemsantal*
Blekinge Båtförbund 7

Bottenvikens Båtförbu nd 4
Dalarnas Båtförbund 5

Gotlands Seglarförbu nd 2

Gästriklands Båtförbund
Hjälmarens Båtförbund
Hälsinslands Båtförbund
Kunglisa Motorbåt Klubben BF

Lidineö Båtförbund
Mälarens Båtförbund
Navigationssällskapet - Navís BF

Roslagens Båtförbund
Saltsjön-Mälarens Båtförbu nd 45
Skånes Båtförbund
Smålands Båtförbund
Sommens Siöråd

Södra Roslasens Båtförbund
Sörmlandskustens Båtförbund
Vänern Väst Dalslands Kanals BF

Värmlands Bergslags Bf
Värmlands Båtförbund
Västerbottens Båtförbund
Västernorrla nds Båtförbund
Västkustens Båtförbu nd 19
Z-Båtförbund

Östersötla nds Båtförbund
Östra Vänerns Båtförbund

Summa 191

*medlemskap - dvs en familj räknas som en medlem i detta fall

5759
2870
38s3

449
5 32s8
3 1545

5 36L3
3 L891

4 2902
6 4256
2 538
7 5547

432LL
9 7553
8 6547

3 L446
7 5073
7 5328
4 2289
2 696
7 5L24
5 3289
6 4223

17843
2 842
9 7498
5 3246

150689



Utlysning av Båtriksdagen 2013

Utlysning och kallelse till Båtriksdagen har skett enligt föliande:

Utlystes vid Unionsrådet söndag 24 november 2013

Brev till Båtförbunden 2012-12-13

På unvw.batunionen.com fr o m 2012-12-13

Redovisning av beslut fattade v¡d Båtriksdagen 2013

Motion I - Verksamhetsplan och budget.
Redovisad vid Unionsrådet 2013 enligt beslut.

Motion4-SBUframtid
Flera delar. En del är genomfört annat foftfarande under verkställande.

Motion l0 - Utveckla SBU
Den tillsatta arbetsgruppen redovisade sitt arbete vid Unionsrådet 2013 enligt beslut.

Proposition I - Södra Roslagens Båtförbund
Södra Roslagens Båtförbund (SRBF) kompletterade sin ansökan enligt Båtriksdagens mening och

antogs som ny medlem i SBU fr o m 2014-01-01. SRBF var inbjudna, och representerade, vid

Unionsrådet i november 2013.



Motion till Båtriksdagen 2014

Försäkring für båtklubbar

Medlem i båtklubb ansluten till SBU har möjlighet att fürsãkra sin båt i båtklubbarnas
egen fürsälringslösning via Svenska Sjö.

MåIsâttningen enligt Svenska Sjö:e hemsida är:

c att till 1åg kostnad erbjuda organiserade båtägare ett gott fürsäikringssþdd¡ att båtägaren genom sin organisation skall ha inflytande på fürsäkringens
utformning och full insyn i verkeamheten

¡ att premieeättningen frir varje grupp/typ av båtar ska[ baseras på statistiska
erfarenheter och grundas på skälighetsprincipen

Marknaden für båtfürsäkringar har vidgats och fl.era nya a-kkirer har lanserat nya och
prisvärda produkter i Sverige, bl.a. fi¡ne det bolag som ej tillämpar åld.ersavdrag vid.
skador. I den senaste årsredovisningen kan vi även notera att antalet fürsäkrade båtar
minskat med ca 6%.

Såsom båtfürbund önskar vi att medlemmarna ska erbjudas "det bästa'på marknaden då
vi fungerar som en stor och forhoppni-gsvis intressant grupp ftir fiirs¿ikringsgivare.

Svenska Sjö har en st¡rrelse som är sammansatt bl.a. f<jr att fülja den målsättning som
¿rnges ovan och ftir att ge s.k. input från marknaden och medlemmarnaa önskemåÌ.

Vi kan också se att verksamheten get en del vinst och att den balanserade vinsten semt
att det egna kapitalet ökar.

Vi vill se en tydlig och fullständigt transparent redovisning över verksemheten i Svenska
Sjö beträffande vision och tankar kring framtiden, hur man bemöter minskningen i
antalet ftirsäkrade båtar samt vilka slutsatser man drar av detta och hr¡r de balanserade
vinstmedel ska hanterae etc.

Södra Roslagens Båtfórbund fóreslår att Båtriksdagen 2014 beslutar f<iljande:

1. Att sBU omgåend.e tíll oss bðtfarbund red,ouísar sín ambition och plan för dnt
försökríngserbj udand,e so m. tillhønd,ohå,lls.

2. Att SBU omgåcnde till oss båtftirburud, rednuísør sina tanhar kríng hur d,et egna
hapítalet hanterøs och om møn pla,nerør nd,gon förcind,ring øv uerksamheten-

3. Atl' SBU omgrinnd,e tíll oss båtfärbund, red,ouísar hur rehrytering av styrelsen gdr till
och hur d,ensamma øruoderas uilket ej frømgåt q,u årsredouisníngen.

4. Att SBU omglcnde tíll oss bdtförbund redouisør bakgrund,en kring, och hur SBU stätter
sig till, øtt su sjö:s lönekostnød,er stigit med ca 7-2 míljoner kronor pö, ett d,r trots
s anl Ír a ant q.l øn stöll d,a.

Täby

Peter M¡rrman
Södra Roslagens Båtftirbund, Förbundsordfürande

Södra Roslagens Båt6rbund, SRBF I Hamnvågen 1 | 18S 5Z TÄBY
Styrelsens säte: Täby I Telefon: 08-756 32 gg I E-post: i¡f@srb6.se



Unionsstyrelsens yttrande över motion nr I - Försäkring för båtklubbart
Södra Roslagens Båtförbund

lnledning med bokgrund

L. SBU är en av sju ägare till Svenska Sjö AB. övriga ägare är SSF, SXK, SMBF, KSSS, KMK och Navis.

Äga rska pet utövas via BFK ( Båtorga n isationernas Försäkrings kom mitté).

2. I BFK sitter representanter för de sju organisationerna. BFK äger t¡ll L00% Svenska Sjö AB.

3. Svenska Sjö AB.s uppgift är att administrera och skadereglera de försäkringar båtägarna tecknat. För

detta får Svenska Sjö AB en ersättning från försäkringsgivaren/finansiären som ansvarar för
ekonomin och villkor, ersättningsskyldigheter etc. Lloyds i London har varit en försäkringsgivare i

många år. Fr,o.m. L4O4OL har BFK avtalat med ny försäkringsgivare - Trygg-Hansa.

4. Det är BFK.S ansvar och uppgift att avtala med försäkringsgivare och förhandla om premier och

villkor m.m. Kommittén har konkreta operativa uppgifter. Till sin hjälp har kommittén inom sig utsett
ett verkställande utskott (VU).

5, Sedan två år är ledamöter i BFK också styrelseledamöter i Svenska Sjö AB (L2 st).

Svor på motionens frågor

L. Kort kan ambitionen beskrivas med "att erbjuda försäkringstagaren bästa premier, bästa villkor och

en snabb och förstklassig skadereglering. Båtägarens bästa vän."

2. BFK harförra året beslutat att utdelning av ev. vinsterfrån kommande årliga resultat kan delas uttill
de sju ägarna. För att detta skall kunna ske behövs organisatoriska och juridiska förändringar i

organisationen så att korrekta juridiska och skattemässiga villkor uppfylls. En organisatorisk form
utreds nu som skall kunna innebära att ägarskapet utövas direkt i ett helägt bolag och att BFK

därmed kan läggas ner. Vi har också anlitat utomstående expertis som lagt förslag på rutiner,
redovisning, Vd-instruktion m.m. för att säkra effektiv och korrekt administration och skötsel.

Samtidigt med detta pågår ett omfattande arbete med att ta fram en ny vision och strategi för
Svenska Sjös framtid. Under första halvåret i år kommer ny affärsplan och marknadsföringsplan att
beslutas. Om eller hur befintligt eget kapital ev. skall användas framöver går inte att nu besvara.

Det nya avtalet med Trygg-Hansa som försäkringsgivare fr.o.m 1,4O4OL ger ytterligare ekonomiska

och andra fördelar. Planen är att det utrymmet skall användas till att sänka premier och förbättra
villkor.

3. Resp. organisation utser sina ledamötertill BFK. US utser SBU.s ledamöter. I BFK.s årsredovisning

framgår att "arvoden och andra ersättninga/' utgått med 96200 kr för året 2012tll de inalles L2

ledamöterna.

Ersättningsreglerna säger att arvode utgår med 800 kr per styrelsemöte. Detta gäller även för
styrelsemöte med Svenska Sjö AB. Dock är det så att endast ett arvode utgår om kommitté- och

styrelsemöte hålls samma dag vilket nästan alltid gäller. Ett årligt engångsbelopp utgår också om

50OO kr för ord. ledamot och med 7000 kr för ordf. och sekr. i Svenska Sjö AB. Utöver detta kan

kostnadsersättning med 400 kr/timme erhållas för förlorad arbetsförtjänst för nedlagd tid för tex.

förha nd li ngsa rbetet med fö rsä kringsgiva ren.



4. I bokslutet för âr 2OLL redovisades felaktigt två anställda för mycket. Merparten av skillnaderna
kommer dock av att redovisningen ändrades så att mer indirekta personalkostnader typ vab,
utbildning m.m. också redovisas på detta kostnadsställe.

Un¡onsstyrelsens lörslog till beslut

Båtriksdøgen löreslås beslutø ott antago ovanstående motionssvor och att motionen därmed är
tilffullo besvorod.



Motion till Båtriksdagen 2014

Ny debiteringsmodell saurt tillhö¡ande stadgeändring

Låt oss redan lui¡ i inledningen säga att SRBF ogillar alla former av avgiftshöjningar.
Dock ar vi medvetna om att det någon gång i framtiden kan behôvas inom Unionen.
Av den anledningen lägger vi fram denna motion.

Från tid till annan och nu eenast på unionsrådet presenterades det att SBU behöver öka
eina medlemeint¿ikter. Höjningæ som presenterades är ó tü 1õ kr per medlem.

õ kr beräknas ge 760.000 kr i ökacle medlemsintäkter
10 kr ger 1.600.000 kr
15 kr ger 2.2õ0.000 kr

För t ex medlemmarna inom S'iidra Roslagens Båtftirbund innebär rletta ökade SBU-
koetnader med. mellan 30.000 tiII90.000 kr, beroende på höjningens nivå. Detta anser vi
vara helt fel väg att gå och ffireelår istället att det inftirs en helt ny debiteringemodell.

Inom SBU ä¡ det båtklubbarna via de regionala forbunden som är medlemmar och inte
båtägarna. Båtägarna är däremot kollektivt anslutna till SBU genom sina båtklubbar.
SBU:s kostnad.er für båtägarna i huvud,sak kopplade till tirlningen Båtliv och Svenska
Sjös olycksfallefÌirsäkring, t.ex. i eamband med funktionärsarbete. öwiga SBU koetnader
berör båtklubben och öwiga infrastruktur&ågor.

Vi anser att tiden nu är mogen att infìira en ny och rättvieare debiteringsmodell
bestående av två delar: En del aveer båtklubben och den andra delen avser
medlemmarna.

Vårt ftirslag:

Del l: Medlemsavgifter
Medlemsavgifterna kvarstår som tidigare.

Del2: Klubbavgift - Serviceavgift
Inom SBU firure det ca 900 anelutna båtklubbar.
Många av de koetnader som fi¡rns inom SBU går att relatera till sjåilva klubben och deras
behov. Därmed är det också logiskt att infÌira en Serviceavgift.

Intåi&terna skulle kunna göras våildigt enkelt som ex 1.000 kr x 900 klubbar = 900.000 kr
Dock är verkligheten inte eå enkel.

Vi Èir medvetna om att ca2OO klubbar är relativt små med fäne än 60 medlemmar, och
dåirftir fiireslår vi en differentierad avgift baserad på storlek.

För att uppnå sammâ intäktsökning som styrelsen önskar, skulle ett exempel på avgifter
(motsvarande en höjning med 10 kr per medlem) kunna vara följande:

A. Klubbar med färre ân ó0 medlemmar betalar en avgi.ft på 500 kr/fu
B. Klubbar med mellan 61 till lõ0 medlemmar betalar en avgi.ft på 1.000 kr/år
C. Klubbar med fler än 1õ1 medlemmar betalar 3.000 kr per år

För de allra flesta ekulle SRBF:s f<irslag vara mer logiskt och rättvist jämûirt med dagens
totala fokusering på medlemsantalet inon varje klubb. Förslaget innebär även en bättre
och enklare dialog med klubbarna aug den direkta medlemsnyttan ffir klubben.

Södra RoslagBnsBåtfórbund, SRBF I Hamnvägen 1 I f83 57TABY
Styrelsens säte: Täby I Telefon;08-7õ6 32 08 I E-post: info@srbft.s€
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Södra Roslagens Båtfürbund ftireslår att Båtriksdagen 2014 beslutar följande:

1. Afi sBu beslutar om øtt genomföra en ny d,ebiteringsmodcll bestfunde au en
kornbinøtù¡n au rnedlemsaugíft och båthlubbsaugift

2. Att i auuøktan på, den nya dcbiteríngsmod,ell,en träd,er i kraft ska inga höjningør au
nuvarønd,e med,lem,saug ifter göras

3. Att en stod'gerin'd'ríng beslukrc uíIket öppnar upp för en ny debiteríngsmod,ell

Døgens lyd.else enl sto.dgarnø f õ AuEilter:
Bå,tförbund, shall erkigga au Båtriksd,øgen beslutad,e øugífter.

Medlemsøugiften beröknas på, øntøl øugiftsgrundønd.e med,lemmør í tíll båtfärbund,
anslutø bd,tklubbør den l januari inneuarand,e d,r. Med,lemmør þan uara anslutna
Eetwm
- Enskilt medlernshap uurßrL, en øugíft
- Fømiljemedlernskap, en øugift
- En^skilt med,lemshap ungdont, en a,vgift

Förslag pd, NY l,tdelse enl stqd,garnø {5 Augifter:
Båtförbund erlcigger øu Bå.trihsd,øgens beslutade øugifter, bestå¿nde au d,els en fast dcl,
d.els en rörlíg dcl, bøserad. p& antøIet med,lemmar

Den fosta d¿len bestdr øu en årlíg hlubbaugift - serviceøugíft - för tíIt bå,tförbund
øtuslutnq, bdthlubbør

Den rörliga d¿.len, bestå,r øv med,lemsøugifter berciknode på, øntal augiftsgrundnnd,e
med,lemmør í till båtförbund, anslutø bå,thlubbør dcn 7 jønuøri inneuarand¿ å.r.
Med,lemrnar þnn vara anslutnø gerwrn
- Enskilt medlemskap uulærL, en øugift
- Farniljemed,l,emshap, en øugíft
- Enslsilt rned,lemsknp ungdoû4 en augift

1 20L4

Peter Myrman
Södra Roslagens Båtfiirbund, Förbundsordförande

Êiädra Roslagens Båtfürbund, SRBF I Hamnvägen f I ßA 6Z TÁBy
Styreleens säte: Täby I Telefon: 08-766 82 08 I E-post: info@¡rbft.se



Unionsstyrelsens yttrande över motion nr 2 - Ny debiteringsmodell
samt tillhörande stadgeändring, Södra Roslagens Båtförbund

Unionstyrelsen ogillar också avgiftshöjningar om de inte är av nöden påkallade för att kunna driva
SBU i enlighet med på båtriksdagen antagna beslut eller i övrigt på ett effektivt sätt som styrelsen

finner lämpligt.

Unionstyrelsen har noga studerat innehåller i motionen och försökt göra en konsekvensanalys därav.

Med det material som nu föredragits är detta inte möjligt varför det är svårt eller omöjligt att dra

några säkra slutsatser vad utfaller skulle bli för SBU, förbunden eller den enskilda klubben.

Unionstyrelsen anser vidare att man inte skall försöka bedöma en klubbs behov vid fastställande av

debiteringsnivåer då behoven varierar över tiden. SBU är en organisation som bygger på en
gemensam tanke och grundläggande samma principer för uttag av avgifter, oavsett nyttjandet av

SBU:s resurser från tid till annan.

Motionen kräver också inte bara ett beslut på båtriksdagen utan även därefter att förbunden
beslutar om ändrad debitering gentemot sina klubbar. En sammantagen tämligen omfattande
procedur.

Unionstyrelsen anser också att den debiteringsmodell som nu finns är väl förankrad inom SBU och att
den fungerar på ett helt tillfredsställande sätt. Unionsstyrelsen anser vidare att de resurser som står
unionsstyrelsen till buds i nuläget inte heller skall nyttjas till omfattande stadge- och

ad m inistrationsarbete.

I ønledning härav är det unionstyrelsen upplattning
-ott motionen i dess helhet skall avslås innebäronde ott inget heslut om ny debiteríngsmodell skoll
ontagos.

-att höjning ov medlemsøvgiften skdll kunna ske ooktøt vod som må beslutos i övrigt, avseende

denna motion.

-ott någon stadgeändríng ínte skoll ske vod ovser denna motíon.

Stockholm den 23 januari 201-4

Unionsstyrelsen



Motion till Båúriksdagen 2014

Centrala inköpsavtal - Rarnavtal

Inom många rikstäckande organisationer erbjuder man medlemmarna att ta del av
ftirmånliga inköpsavtal. Dessa ftirhandlas fram på central nivå och ger i vårt fall
båtklubbaa¡na olika t5rper av fürmåner, oftast bra rabatter vid inköp av material eller
tjänster.

Dessa avtal är uppbyggda på sådant sätt att centralorganisationen får en årlig "kick-
back'från avtalsleverankirerna baeerat på båtklubbarnas inköp und.er året. Dessa
pengar blir en betydande summa varje år som bli¡ en positiv fÌirstärkning i kassan.

Rätt hanterat blir det i SBU:s fall en positiv effekt både für båtklubbarna och ftir
organisationen. Klubbarna upplever en positiv medlemsnytta då man ser en ekonomisk
effekt av sitt medlemskap.

SRBF vill att SBU centralt fiirhandlar fram attraktiva ramavtal med ett brett r¡rval av
leverantärer t ex hjÉirtstartare, filteranläggningar fìir epolplattor, kontorsmaterial,
drivmedel, hotell, hyrbilar, telefonabonnemang, vaktbolagstjänster osv- Dessa avtal eka
samlas i en dokumentation eom benämns lltXöpSGUIDEN.
I en förlängning ska man även se möjligheten att bjuda in leverankirerna vid våra större
träffar fiir att de ska få möjlighet att presentera sina produkter och tjänster. Vid dessa
träffar kan en deltagaravgift debiteras.

Södra Boslagens Båtfiirbund f<ireslår att Båtriksdagen 20L4 beslutar fóljande:

Att SBU omgaend'e genomför leuerantörsförha.nd,Iíngar och inför en inköpsguidc i syfte au
ge med,lemsklubbartw ett ytterligare merudrd.e sarnt öh,a intökternø för sBU.

Peter Myrman
Södra Roslagens Båtfijrbund, Förbundso¡dftrande

Süidra Roslagens Båtûirbund, SRBF I Hamnvägen I I 188 õ? TliBy
Styrelsens såte: Täby I Telefon: 08-7õ6 32 08 | E-post: info@srbfb.se

Täby



Unionsstyrelsens yttrande över motion nr 3 - Gentrala inköpsavtal -

ramavtal, Södra Roslagens Båtförbund

-"Medlemsnyttan" är och har varit viktig inom SBU. Likväl är medlemsnyttan föremål för diskussioner

och där vi på ett tydligare sätt har efterlyst fördelarna med medlemskapet i SBU.

Medlemsnyttan omfattar både sådan verksamhet som är svår att visa på, t.ex. resultatet av

lobbyverksamhet över tid, kontakter med myndigheter, organisationer och de medlemsför-delar som

kan räknas i kronor och ören.
Många av oss, men alltför få, känner väl till vilka frågor/projekt som US och utsedda kommittéer
arbetar med, medan huvuddelen av alla båtmedlemmar nog i första hand räknar på de fördelar, som

är kopplade till ekonomiska fördelar och vad man får för medlems-avgiften.
Motionen ger en signal till SBU om att förhandla fram fler förmånliga riksavtal än de relativt få som vi
har idag,

SBU medlemskap och dess fördelar blir då också tydligare för enskild medlem liksom organisationen i

stort.

Unionsstyrelsen föreslår att Båtr¡ksdagen bifaller motionen med nedanstående lydelse.

Båtriksdagen tillsätter en arbetsgrupp om 3-5 man som ges följande uppdrag:

*lämnar förslag på tjänster och varor som bör bli föremål för förmånsförhandlingar med SBU.
*lämnar förslag på minsta rabattnivå som bör förhandlas fram. ldag finns en stor mängd generella

rabatter som delas ut ganska frikostigt utan någon särskild motprestat¡on. SBU med sina ca.

170.000 medlemmar är rimligen en attraktiv målgrupp som är värd fördelar utöver nämnda
generella rabatter.
Förhandskontakter med marknaden ger tydliga signaler om möjligheten att uppnå rabattnivåer
utöver de vanliga.
*diskuterar eventuella krav på hur enskilda ska kunna visa på SBU/förbund/klubb tillhörighet.

-Arbetsgruppen bör bestå av medlemmar med både branschkännedom, kontakter och
förhandlingsvana. lnformationsansvar mot och samordning med US/Kansliet som kommer att
redovisa katalogiserat matr. på lämpligt sätt till Förbunds/Klubbars och Medlemmars nytta och

glädje.



Motion till Båtriksdagen 2014

Strategin kring BA$systemet

Inom SBU drivs eedan flera år tillbaka ett lT-projekt kallat BAS. Systemet beetår av
många olika delar och oftast pratar vi bara om BAS-M, BAS-K och BAS-F. Åtstilltga
miljoner kronor har hittille investerate i detta system.

På marknads¡ snkn¿s kommersiella system och andra alternativ fiir båtklubbar och
därftir har SBU eatsat på BAS. Systemet är ett ändamålsen1i6 verktyg eom ska h¡¿ilpa
alla f<irbund och båtklubbar i deras arlministration. I dagsläget använd.e systemet avca
300 klubbar d v s endaet ll3 av alla medlemeklubbar.

Att BAS är ett strategiekt verktyg fijr SBU råder det fÌirhoppningsvis ingen tveksamhet
kring. Exempel på detta år:

- En drivkraft for att nya klubbar ska vilja att ansluta sig till SBU
- Underlättar adminietrationen både hos klubbar och hoe SBU

- Ett etort vtude och medlemsnytta ftir varje enskild klubb

- En klubb som använder BAS lämnar ogärna sitt SBU.medlemskap

- sBU har övereikt över tendenser inom klubbarna aveeende medlemsuwesklingen t ex
ökar antalet kvinnliga nedlemmar eller ökar antal ungdomar etc etc

Mot bakgrund av ovangtående fiirefaller det sig ganska mrirkligt att strategin kring BAS
är så otydlig. Den enda gång någon BAS diskuseionen kommer upp på agendan lir när vi
diekuteræ budget. En långsiktig strategi med tydliga mål och firll transparens, skulle
medf[ira att fler hade skirre fiirståelse frir kostnaderna kring systemet, och att vi
gemensqmt tar ett ansvar och eäkeretäller systemets fortlevnad,

Att forteätta hantera BAS eom idag är ingen framkomlig väg. Det blir hela tiden ett antal
aktiviteter som meet lil¡nae som skott från höften. Inom Unionen kan man även uppfatta
en vies'oenighet kring systemets exietens, hanteringen av projektet och dees eøra 

-

kostnader. Att lägga ner systemet vore dock en katastrof fiir hela (Jnionen, en gigantisk
penningförstärelse och sist men inte minet ett enormt svek mot alla de eom idag använder
systemet. Att lägga ner BAS eller att ene fdra diskussioner om detta åir fÌir SRBF inte ett
alternativ.

Tiden är nu mogen ftir att SBU ska ta ett mer aktivt anßvar ftir BAS och dess exietene.
Projektet måete p g a sin storlek, kostnad och ansvar gentemot sina användare börja
drivas i en mer organiserad form. Med anledning av detta har SRBF valt att lägga denna
motion.

Södra Roslagens Bâtfürbund, SRBF I Hamnvägen 1 I 189 õZ TÄBy
Styrelsens säte: Täby I Telefon:08-756 32 08 | E-post: inf@erbfb.se

(forts. sid 2).?J}-



Södra Roslagens Båtfärbund fiireslår att Båtriksdagen 2014 beslutar fö[iaude:

1. Att SBU tør frønt, och presenterør en långsiktíg strøtegi för BAS
Vød uill SBU med, BAS-systetnet?
,Ar døgens BAS:system optimølt för framtiden eller finns dnt ønled,ning att tönkø om?
Hur ska ui nå, d,ít?
Vad, fål d¿t þostø?
Hur sþn utbild.ningen gð tíIl?
Hur optimeras supporten?
Göra en SWOT annlys över BAS-systemets styrkor, suagheter, möjlígheter oeh hot

2. Att ett prod,uhtrdd, införs.
Deltagare skø uøra:
- ett øntøl ønvä.nd,are frå,n oliþn stora þlubbør (mør 5 klwbbør)
- Repreæntanter från US
- Informia (de som utuecklør system.et)

Syftet ö,r øtt skøffa sig ett brett beslutsundcrlag, specificera nya funktìnncr sønt
stikersttÍlla prod,uhtens d,rift och support.

3. Att en tydlig utuecklingsplan tøs frøm. Utuecklingspla nen eka presenterøs ínför och
sed,øn beslutas uíd, uarje BR. Utvecklíngsplanen sþn innehd,Ilø ett kort (nrìrmaate dret)
och ett kingre perspektiu (3 å,r). Plønen ska ause bddc ekonom,i och funktiarcr.

4. Att mellan uarje Bß dr det prod,uktrådet sotn ansucîa,r för att fattad,e beslut och budget

ftiljs

5. Att man tør frøm en marknad,sstrategí hring BAS. Innehd'Iland'e bI a
- Hur få,r ui iÍuriga 600 klubbar att uiljø kìirø BAS?
- De som, ínte kör BAS uod anuiind,er de?
- Dístribucra ett e-nyhetsblad till alla 900 þlubbo,r. Visa att dÊt hdndet sq,ker!
- Ord,na workshops innm uarje förbund. Båd,e för bef ønuänd,øre och för nya.

6. Att SBU löpønde red.ouisar ehotnmin krìng BAS hclt trønspa,rent.

1 20t4

Peter Myrman
Södra Roslagens Båtfdrbund, Förbundsordfcirande

Söd¡a Roslaæns BÂtfiirbund, SRBF I Hamnvágen 1 I f83 õ? T^¡IBY
Styrelsens säte: Täby I Telefon: 08-7õ6 32 08 I E-post: inf@,srbfb.se



unionsstyrelsens ¡Étrande över motion nr 4 - strategin kring BAs-
systemet, Södra Roslagens Båtförbund

Unionsstyrelsen delar motionsställarens uppfattning om att "krafttag" behövs för att säkerställa
systemets existens, support och underhåll samt fortsatta utveckl¡ng. Mot bakgrunden att BAS-
systemet är en för Båtunionen stor framgångsfaktor, att medlemsklubbarna är beroende av ett
fungerande BAS-system och att systemet är en av SBU:s enskilt största kostnadsposter är detta av
största vikt. Unionsstyrelsen delar också ¡stort motionsställarens förslagtillhurdetta skulle kunna gå
till, dock med vissa avvikelser, främst gällande organisationen av arbetet.

Ett produktråd bör ¡nrättas

Detta råd bör bestå av representanter för alla användargrupper, klubbar, förbund, besiktningsmän
och SBU/US då BAS-systemet innehåller komponenter för samtliga dessa intressegrupper med, för
näruarande, divergerande utvecklingsstatus.

Produktrådets uppgift skall vara att, utifrån användarnas behov ta fram önskemål och visioner för
BAS-systemet.

Produktrådets bör också marknadsföra BAS-systemet vid sina kontakter med funktionärer i klubbar
och förbund.

lT-kommittén

Ska styra produktens utveckling, samt säkerställa produktens drift, support och utbildning, genom
att, i första hand hantera följande frågor:

Leda produktrådet

Budget- kostnadsstyrning- och redovisning

Strategier, lång- och kortsiktigt

Framarbeta beslutsunderlag för BR

Bestä lla utveckl ings- och underhå I ls åtgä rder, inklus ive u ppföljning

Samordna arbetet runt BAS-systemet (t ex kompetenser och utbildning) med förbunden

Bemanning av kansliet

För att säkerställa BAS-systemets funktion och tillgänglighet, bör det säkerställas att tillräckliga
personalresurserfinns på kansliet, lT-kommittén måste få hjälp med projektledning av utvecklings
och underhållsarbetet. Det är rimligt att djupare kunskaper om BAS-systemets funktion finns hos
flera personer på SBUs kansli.

Detta kan kräva nyanställning och då önskar US att BR ger ekonomiska förutsättningarför detta
genom en avgiftshöjning 2015.

Unionsstyrelsen rekommenderar att Båtriksdogen beslutor onta motionen med orgonisatoriska
justeringor i enlighet med llnionsstyrelsens svar ovøn.



Motio¡r till Båtriksdagen 2014

Underhålls- och supportavgift f<ir BAS-systemet

I senaste årsbudgeten är det avsatt tÐtalt725.000 kr ftir BAS-systemet, vilk:t motsvarar
805 kr från var och en av SBU:s totalt 900 anslutna klubbar. Av dessa pengar äir det
budgeterat 150.000 kr ftir support och 375.000 kr für Dríft och Teknisk support, totalt
525.000 kr i löpande årliga underhållskostnader.

þvåir:r finns det en paradox inbyggt i dagens strategi kring drift och und.erhåll av BAS.
Av SBU:s 900 klubbar är det idag endast 1/3 eom använder programmet och de övriga 600
är med och betalar for något de inte använder. Vad händer med koetnadema om alla 900
klubbar skulle köra BAS? Det kommer helt odiskutabelt att resultera i att klubbarna
ställer högre krav på bl a fler funktioner och tilgänglighet, vilket medfür att systemets
support och d¡ift,kostnader ökar.

För att BAS syetemet i framtideninte ska ta en ännu stitrre andel av SBU:s
medlemsintäkter i anspråk füreelå'r SRBF att StsU inftir en Underhålln- och supportavgift
für BAS-systemet. De klubbar eom anväûder systemet får betala en årlig avgift.

SBU tillhandahåIler fortsättningsvis ett kostnadsfütt datasystem till klubbarna, vilket
ingår i deras avgifter till förbr¡ndi SBU. Klubbar som a.nvänder BAS betalar dock ftir
eupport och drift av syetemet vilket vi anser Ëir helt rimligt och även rättvist mot
uniouens samtliga klubbar.

Om BR 2014 beslutar att inte införa en avgi-ft fór BAS blir konsekvenserna att
kostnaderna fortsättningsvis tae från de kollektiva med.lemsavgifterna, vilket i sin tur
kommer att påverka SBU:s öwiga verksamheter NEGATIW. Att tro att systemet inte
skulle behöva utvidgad support och en säker driftmiljö är att vara alltftir naiv- Systemet
är bra och frller en viktig fu¡ktion, men affärsmodellen håller inte framåt. Systemet
måste delfnaneieras av sina användare ffu att inte självdö. Alternativet att SBU tvingas
skâra i övriga verksamheter eller höja samtliga klubbars avgifter p g a av BAS är ett
beslut eom inte SRBF kan st<idja.

Södra Roslagens Båtfìirbund f<ireslår att Båtriksdagen 2014 beslutar följande:

1. Att SBU inför en Und,erhå,lls- och supportøvgift för BAS-systemet

2. Att augiften utformas rned, hcinayn tíII klubbarnns storlek, t ex:
Líten klubb med, 1-50 med,lemrnar betalør 500 kr/d,r
Ovriga hlubbq,r betalar 1.500 kr/å,r

Södra Roslagens Båtftirbund, Förbundsordfiirande

SödraRoslagens Båt6rbund, SRBF I Hamnvägen 1 I 183 57TABY
Styrelsens sáte: Täby I Telcfon: 08-756 32 08 I E-post: info@¡rbft.se

Täby



Unionsstyrelsens yttrande över motion nr 5 - Underhålls- och
supportavgift för BAS-systemet, Södra Roslagens Båtförbund

lnom SBU har diskuterats fördelning av budget och kostnader relativt önskad och förväntad
medlemsnytta. Unionsstyrelsen har funnit att SBUs kärnverksamheter och erbjudanden av
medlemsservice är ett uttryckligt önskemål från Båtförbunden.

Utveckling, underhåll och support av BAS utgör en betydande andel av Båtriksdagen beslutad budget
för SBUs verksamhet. Unionsstyrelsen prövar alltid kostnader relativt medlemsnytta vid beslut om
investeringar i projekt och utveckling.

BAS-systemet är ett väl utvecklat och kostnadseffektivt administrationssystem vilket båtklubbarna
och båtförbunden har möjlighet att använda utan individuella investeringar och kostnader.
Marknaden för lT-stöd erbjuder alternativa lösningar till föreningar med för den enskilda båtklubben
direkt förpliktande kostnader. BAS-systemet erbjuds och kan användas av alla utan en för båtklubben
ofta betydande ekonomisk konsekvens. BAS är anpassat för såväl den mindre som den till
medlemsantalet större båtklubben.

Unionsstyrelsens ambition är att flera Båtförbund och båtklubbar ska använda BAS-systemet. lT-
kommittén har initierat ett informationsprogram för spridande av kunskaper i BAS där man vid
organiserade möten erbjuder kostnadsfri utbildning. Att påföra den enskilda användaren kostnader
för underhåll och support av BAS skulle rendera oönskade effekter vilket är direkt kontraproduktivt
ambitionen till ett utökat användande. Unionsstyrelsen anser att i motionen framställda förslag
medför en risk för ett lägre antal användare vilket medför att ¡nvesterade resurser är förlorade och
till ingen medlemsn¡ta.

Motionsställaren har inte förevisat någon konsekvensanalys av de förändringar som nu föreslås

Unionsstyrelsen föreslår ott Båtriksddgen ovslår motionen.



Motion till Båtriksdagen 2014

Svenska Seglarfrirbundets medverkan i tidningen Båtliv

Vid två tillfiillen har frågan om eammanslagning av Seglarfirbundet och Båtunionen
varit uppe på bordet für beelut. Vid båda dessa tillf¿illen har Sveriges båtklubbar och
regionala båtftirbund röstat emot en eammanslagning. Slutsateen är att majoriteten av
medlemmarna, klubbarna och båtfürbr¡nden vill ha en helt självständig båtunion.

Vid senaste Unionsrådet frck vi information om att Seglarfìirbundet fr o m nr 1/2014 köpt
ett antal sidor í Båtliv fiir deras ftirbundsinformation. Detta sker då tidningen Segling
som tidigare var SSF:e kanal har beslutat att lägga ner sin tidning. Redan på UR ställde
SRBF ett antal frågor kring detta samaÌbete. Dock fick vi inga tillfueclet¿illande svar.
Ist¿illet har vi i efterhand kunnat läsa ftiljanrle i SBU arkivet:

I unionsstvrelsens orotoþoll nr 9 / 20 13:
Rednuisod,es färslag frd,n Svenska Seglørförbund.et øtt meduerþn i B&tliu. Diskuterad,es
kostnnd,er och konsekuenser för Bå,tliu. Frørnförd,es möjlighet tíIl neutrølisering au
disparata med,lemsau gifter.

Beelut: Beslutad.es utreda rnöjlígheterrw i ønledníng cw oucrn. Beslutodes att frå.gan skøll
d,i s hutera s vi.d, U ní.o n sr ådet.

Någon diskussion kring frågan att erbjuda SSF plats i Båtliv blev det inte på UR, vilket
uppenbart gick emot US egna beslut.

SRBF aneer att beelutet om att låta SSF använda Båtliv som kanal für deras
fiirbundsinformation går helt emot SBU medlemmarnae önskan om en självetändig
Båtunion. SBU:s varumärke kommer ytterligare att urvattnas då vi tappar fokus och
vilket ger en minekad trovärdighet. fidningen Båtliv åir SBU:s egen Unionstidning. SBU
medlemmarna ger dessutom tidningen Båtliv ett årligt bidrag pä2.2 miljoner kronor.

Södra Roslagens Båtflirbund ftireslår att Båtriksdagen 2014 beslutar fäljande:

1. Att US redouísar beslutsunderla,get nxa,n haft ncir møn føttadc beslutet orn att ldtd SSF
anucind,ø u å,r UníonstíÅ,ning

2. Att US förklarar hur mon rcsoneral dÅ man beslutøt øtt ld,tø SSF ta plats í SBU
medlemmartwe Aníonstidning trots att ví precis lcimnat frå.gan on¿ SS-F bakom oss.

3, Att US redauísar honsekvensernrt, ctu beslul,et
- Ko¡nmer annonlenu, att minsþa i Bd,tliu för att ge plnty At SSF? Qtigre intäkter?)
- Kommer dcn redaþtipnellø texten øtt ytterligare tninska í Bå,tliu? (särnre lcisvörde?)
- Kommer antalet sidor i Bå,tliu øtt öka, för øtt fd, pl,øts med SSF? (ökqd, kostnad?)

4. Att US fufisttindigt och transpørent red,ouisør den ekpnomíska, kalkylen, affärsplønen
sannt konsekuenserrLa au beslutet.
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Peter
Södra Roelagens Båtftirbund, Förbundsordförande

S,ädra Roslagens Båtfdrbund, SRBF I Hamnvägen 1 | r83 ã? TI|BY
Styrelsens säte: Tåby I Telefon: 08-7õ6 32 08 I E-post: info@srbft.se
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Unionsstyrelsens yttrande över motion nr 6 - Svenska
seglarförtundets medverkan i tidningen Båtliv, södra Roslagens
Båtförbund

I förtexten till den motion som BR antog om avslag av samgående med SSF, skriver motionärerna om
att det är posit¡vt med samarbete men inte samgående. Diskussionen inför beslutet bekräftade
också ett sådant synsätt.

Detta är bakgrunden till US beslut att ge SSF möjlighet att itidningen Båtliv ha ett avsnitt som är
SSF.s information. Bland SBU.s 172 000 medlemmar är det ca: 67 OOO medlemmar som också är
medlemmar i SSF. Genom att ge dessa en fortsatt information, som annars skulle försvunnit i och
med att tidningen Segling lagts ner, ger vi våra medlemmar fortsatt och utökad service vilket
rimligen måste vara en av våra främsta uppgifter. Om det dessutom innebär att klubbar som idag
enbart är medlemmar i SSF också ansluter sig till SBU är det en bonus.

SBU får 50 tkr per nummer som ersättning från SSF, vilket täcker våra ökade kostnader som blir en
följd av redigering, tryckning och porto. Avtalet med SSF är att v¡ skall prova i nummer 2-4 av Båtliv
under 201-4, Därefter skall vi göra en utvärdering och se om vi skall fortsätta samarbetet.
Redaktionskommittén får uppdraget att samla synpunkter på initiativet och redovisa för US.

Tidningen Båtliv påverkas inte i övrigt när det gäller annonser, redaktionell text, antalet sidor etc.
Det finns dock en möjlig fördel som avser annonsdelen. De annonsörer som tidningen Segling haft
kan kanske fås att nu annonsera i Båtliv istället. Det är nu inte möjligt att värdera detta men det är
ändå en möjlighet som i så fall ger Båtliv ytterligare muskler.

US förslog är

att Båtriksdøgen föreslås hesluto enligt ovonstående text och ott motionen dörmed är tittfutto
besvarød.



BLEK I NGE
sÅrr(lnnuNI)

MrLIÖBÄSrA eÄr

Motion till Båtriksdage n 20L4

Vi föreslår ett alternativt och annorlunda koncept genom val av bästa "Nygamla bå1".

Återvinning ligger i tiden som ett vedertaget begrepp, miljövänligt, resurssnålt, och ett uppbromsande

av vära ändliga resurser. Uppmuntra de som tar hand om, fräschar upp och uppdaterar båtar från

sextio- och sjuttiotalet, de ska premieras tycker vi, ses de båtarna som en möjlighet istället för

miljöproblem, så är mycket vunnet.

Karlskrona 2014-01-14

Blekinge Båtförbund

Tommy Engvall, ordf.

BLEKINGE BÄTFÖRBUNDS KANSIi SUNNAVÄGEN 5 - 37139 KARLSKRONA

Tel. 0455 -803 90 telefonsvarare - E-post: blekinge.batforbund@tel ia.com



Unionsstyrelsens yttrande över motion nr 7 - Miljöbästa båt,
Blekinge Båtförbund

Unionsstyrelsen (US) är tacksam för de idéer som framförs i Blekinge Båtförbunds moto¡on angående
MiljöBästaBåt.
Beslut hartagits om att inte utse någon MiljöBästaBåt2Ot4. Detta för att ge tid åt en omformulering
av konceptet. Vi föreslår att motionens förslag beaktas i arbetet med det nya konceptet, som bör
vara klart inför "Allt för sjön 2075".

Us tar gärna emot förslag på lämpliga exempel som motionären inspirerats av.

Unionsstyrelsen tillstyrker dtt motionens idéer beaktas i kommande arbete enligt ovan.

Stockholm den 28 januari 2014

U nionsstyrelsen



RLEKINGE
sÅrrÖnnuNI)

Sjövetßkampanj
Motion till Båtriksdagen 20L4

Med anledning av aviserade förslag om krav/villkor ÍÌir framförande av snabbgående småbåtar.

Föreslår vi att SBU-klubbar som har möjlighet erbjuder intresserade båtägare teoretisk kunskap om

sjövägsregler, sjökort, ansvar och hänsyn. Information ungeftir som krävs för att avlägga prov ftir

RoRSMANvtÄmpt*. Vi vill alltså alla även nå ut till klubblösa båtägare, som (ännu) inte är

medlemmar.

Kampanj i samverkan med NFB och Transportstyrelsens Sjösäkerhetsråd.

Finansiering: att projektmedel söks från Svenskt Friluftsliv och Transpotlstyrelsen

Motiv: För att: ftir myndigheter och samhället, även utanftir vår egen sfÌir, visa på SBU:s engagemang

i en nu aktuell sjösäkerhetsfråg4 ev. kommande förar kompetenskrav för småbåtar. För att: aktivera

och stimulera klubbar och förbund i deras arbete för gott sjömanskap

Karlskrona 2014-01-14

Blekinge Båtförbund

Tommy Engvall, ordf.

*RORSMAMNSMÅRKE kräver kunnande och kännedom om, sjötrafikregler, ftirstå ett sjökort, kunna

ta ut och styra en kurs, man över bord, sjövett och miljötänk m.a.o. gott sjömanskap.

BLEKINGE BÄTFÖRBTINDS KANSIi SUNNAVÄGEN 5 - 371 39 KARLSKRONA

Tel. 045 5-803 90 telefonsvarare - E-post: bleki nge.batforb und@tel ia.com



Unionsstyrelsens yttrande över motion nr E - Sjövettskampanj,
Blekinge Båtförbund

Unionsstyrelsen delar Blekinge Båtförbunds grundsyn om det positiva i att öka kunskapen om sjövett
och har inga synpunkter på om lokala båtklubbar tillsammans med respektive båtförbund erbjuder
personerteoretisk utbildning i sjövett. SBU är berett att stötta ett sådant handlande genom i första
hand aktuell kommitté och NFB.

Om motionsstrilloren ovser med motionen ott SBU på riksplonet skall hållo i och odministrera frågon
om utbildning yrkor unionsstyrelsen att Båtriksdogen øvslår motionen då SBu i dagslöget inte kon
sttillo upp med sådana resurser och ott de lokolo båtförbunden ör mer lämpode för ett sådant
somordnonde.

Stockholm den 23 januari2OL4

U nionsstyrelsen
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Proposition 1

Förslag till mål och verksamhetsplan för Svenska Båtunionen 2OL4

1 Långsiktiga verksamhetsmål
Båtriksdagen 20L2 fattade beslut om långsiktiga verksamhetsmål och strategier för SBU, vilka

framgår nedan.
Med en försiktig ekonomi är det viktigt att ha tydliga årliga mål och prioritera den verksamhet som

bäst "skapar det goda båtlivet" såsom det uttrycks i SBU:s vision.

Unionsstyrelsen utgår ifrån att förbund och klubbar bedriver jämförbara verksamheter på regional

och lokal nivå, vilket totalt sätt ökar unionens möjlighet att nå sina må|. Därför är det viktigt att
Unionsstyrelsen mål också uppfattas som stöd för den regionala och lokala verksamheten.

Övergripande mål:
Vi ska skapa förutsättningar för ett båtliv med livskvalitet för oss och kommande generationer.

Lå ngsiktiga verksa mhetsmål :

Vi ska ta tillvara medlemmarnas intressen och generera medlemsnytta genom att:
- vara den naturliga samtalspartnern i alla frågor som rör svenskt båtliv
- bedriva ett aktivt miljöarbete med koppling till båtlivet
- verka för att den marina infrastrukturen och övriga resurser för fritidsbåtbruk säkerställs
- verka för ett gott sjömanskap

Strategi
Målen når vi genom att:

- främja medlemmarnas medinflytande och delaktighet
- skapa öppna kommunikationskanaler som förbinder båtmedlem, klubb, förbund och

styrelse/kansli samt övriga intressenter
- aktivt stimulera medlemmarnas vilja att arbeta ideellt
- utveckla en förmåga att agera framsynt
- främja ungdomsverksamheter
- bedriva och verka för utbildning inom båtlivet

2 Mål- och verksamhetsplaner med budget för unionsstyrelsen
2.1 Sjösäkerhet
Siösä kerhetskom mittén
MåI
Aktivt verka för att Sveriges farleder och vattenvägar hålls öppna och är utprickade för fritidsbåtar.
Underlätta för båtklubbarna att genomföra kontroll av egen hamn med hjälp av uppdaterad
hamnhandbok.
Goda kunskaper om aktuella lokala, regionala, nationella och internationella sjösäkerhets- och

teknikfrågor för fritidsbåta r.
Utveckla intresset och förmågan hos båtägare att själva utföra sjösäkerhetskontroll av egen båten.
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Genomföra efterf rågade sä ke rhetsbesi ktn i nga r.

Stimulera t¡ll ökat intresse för navigationskunskap och utbildning.
Budget: 60 000 kr

Verksamhet
Deltagande i Sjösäkerhetsrådets möten för att kunna påverka, myndigheter och organisationer
avseende infrastruktur och sjösäkerhets- och teknikfrågor.
Deltagande i andra möten som gagnar kommitténs verksamhetsområde. Föreslå och arbeta med
kampanjer som gagnar sjösäkerheten.
Handläggning av remisser avseende farleds- och sjösäkerhetsfrågor.
lsamråd med förbunden inventera antalet aktiva säkerhetsbesiktningsmän inom SBU.
Kontroll och uppdatering av hamnhandboken.
Följa och bevaka teknik- och sjösäkerhetsfrågor och initiera förslag till åtgärder för förbund och
klubbar.
Genomföra navigationstävlinga r.

2.2 M¡rjö
Miliö mittén
MåI
Ökat mil.¡omedvetande hos båtfolket.
Ökade kunskaper hos politiker om båtlivets miljösituation.
Miljöombud ialla förbund och klubba .

Som konsumentorganisation skapa tryck på båtbranschen i miljöfrågor.
God förmåga att bereda aktuella remisser och miljöfrågor avseende båtlivet.
Budget: 200 000 kr

Verksamhet
I samråd med Unionsstyrelsen föra SBU:s talan i miljöfrågor.
Bereda aktuella remisser och miljöärenden avseende båtlivet.
Representera i Båtmiljöråd, Havsm iljöråd, vattenförva ltn ingar m fl.
Projektet Miljöbästa båt vilande 2014
Stödja förbundens miljöombud.
Ârlig miljökonferens.
Medverkan i miljötorg vid Älvsjömässan

2.3 Information
I nformationskommittén
MåI
Utgöra en stödresurs för medlemmar/kommittéer/funktionärer i informationsfrågor
En utvecklad kommunikationsmodell inom hela SBU organisation.
Budget: 75 000 kr

Verksomhet
Driva/medverka i informationsprojekt inom SBU.
Medverka vid utveckling av SBU hemsida.
Medverka vid framtagande av Fakta om båtlivet isverige
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Reda ktionskommittén
MåI
I nformation om a ktuella båtlivsfrågor, prod ukter och båtlivsupplevelser
Skapa opinion i viktiga båtlivsfrågor.
Goda kunskaper om SBU verksamhet.
Budget: 100 000 kr (kommittéverksamhet)
Produktionsbidrag: 1- 870 000 kr samt medlemsbidrag till SBUFAB avseende tidningen Båtliv

Verksamhet
Sex sammanträden per år för att producera BATLIV.

Ett sammanträde per år för långtidsplanering. Mässbesök och konferensdeltagande.
Produktion av en uppskattad medlemstidning minst 6 ggr/är enligt fastställt koncept

2.4. Ungdomsverksamhet
Barn- och un omsko mitté
MåI
Kommittén skall vara ett aktivt stöd i båtförbundens ungdomsverksamhet vad gäller materiel och

utbildning.
Stimulera förbund och klubbar att ansöka om verksamhetsbidrag ur tillgängliga fonder för ban- och

ungdomsverksa mhet
Budget: 75 000 kr

Verksamhet
Genomförande av ungdomsledarutbildning
Framtagande av utbildningsmateriel att använda vid ungdomsverksamhet.
Bereda inkomna ansökningar om ekonomiskt stöd för ungdomsverksamhet.
U ppfölj n ing av förbundens ungdomsverksa mhet.

2.5 Demokrati, ledning och samverkan
Unionsstvrelsen
MåI
En utvecklad planeringsmodell, som ger god framförhållning och delaktighet inom unionen.

Goda förutsättningar för ledning av SBU centrala verksamhet.
Tillgodose stadgarnas krav på demokrati och medinflytande
Medverka i av båtriksdagen utsedda arbetsgrupper avseende SBU framtid
God förmåga att i viktiga båtlivsfrågor informera både inom och utom organisationen.
Förtroendefullt samarbete med övriga båtlivsorganisationer, bl a inom SSD.

Stöd åt vetera nförening

Budget 625 000 kr (båtriksdag)

50 000 kr (valnämnden)

50 000 kr (revision E&Y)

L25 000 kr (unionsråd)

350 000 kr (unionsstyrelse)

85 000 kr (nationellsamverkan)
L5 000 kr (Ankarena)
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Verksomhet
Båtriksdag, Unionsråd, unionsstyrelse, samverkan med övriga båtlivsorganisationer och
myndigheter, förbundskontakter ute i landet, representation.

2.6 Extern information/påverkan
Utsedda arbetsgrupper
MåI
Ärliga påverkansarrangemang där viktiga båtlivsfrågor diskuteras tillsammans med politiker,
beslutsfattare och branschföreträdare.
Hos riksdagspartierna ökad kunskap om SBU verksamhetsmål
I samverkan stödja deltagande i båtmässor.
Budget: 60 000 kr (Båtting)

50 000 kr (Riksdagens båtlivsnätverk)
75 000 kr (medverkan i båtmässor i Göteborg och Stockholm)

Verksomhet
Arrangera Aåtting i samråd med andra aktörer under mässan Allt för sjön i Stockholm.
Genomföra lobbyíngverksamhet riktad mot Riksdagens nätverk för båtlivsfrågor i samverkan med
SWEBOAT.

Leverans av mässmonter med aktuellt tema och inredning för deltagande i mässor istockholm och
Göteborg

2.7 lnternationellverksamhet
Berörda

MåI
Goda kunskaper om båtlivets förutsättningar i Norden.
Skapa förutsättningar för att tillsammans driva båtlivsfrågor i Östersjöländerna.
Kunskap om och påverkan på aktuella båtlivsfrågor inom European Boat Association,
(EBA ).

Budget: 75 000 kr

Verksomhet
Medlemsavgifter för Nordbåt och EBA.

Deltagande i mötesverksamhet avseende Nordbåt och EBA för 1,-2 personer

2.8 Stöd
lT-kommittén
MåI
Tillhandahålla förbund och klubbar kostnadsfri tillgång t¡ll SBU lT-system i syfte att underlätta
nödvä ndig fören ingsad min istration.
Verka för att alla förbund och klubbar underhåller BAS-M medlemsregister.
I takt med båtklubbar och förbunds behov av öppna kommunikationskanaler utveckla SBU
hemsida.

Lämna erforderlig BAS-K support till båtklubbarna
Viss utveckling av BAS-K

Budget: 30 000 kr (kommittéverksamhet)
615 000 kr (drift-, teknik- och användarsupport )

100 000 kr (utveckling BAS)
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Verksamhet
Utveckla BAS enligt framförda önskemål för förbund och klubbar genom användarenkät och utsedd

referensgrupp
Efterfrågad support vad avser BAS-K

lnformation om BAS-K till samtliga båtklubbar
Utveckling av SBU hemsida i samråd med informationskommittén

Båtklubbsförsä kr¡nsskomm ittén
MåI
Erbjuda förmån lig båtklu bbsförsäkring för SBU båtkl ubbar.
Budget: 800 000 kr

Verksomhet
Premieinbetalníngar, förhandlingar och framtagande av informationsmateriel

Juridiska kommittén
MåI
Genom allmän information i aktuella juridiska frågor stödja klubb- och förbundsverksamhet.
Lämna juridisk rådgivning
lnformera/utbilda ijuridiska frågor rörande båtlivet och dess verksamhet.
Budget: 25 000 kr (kommittéverksamhet)

25 000 kr (skatter och moms)

Verksamhet
lnformation och kontakter med berörda samt allmän information via möten och tidníngar

Funktionä rsgruppen
MåI
Ta fram verktyg som stimulerar den enskilde tillatt också engagera sig i kommitté- och

styrelsearbete inom SBU

Verksamhet
Budget L5 000 kr (från kanslikostnader)

SBU kansli

MåI
Erforderligt stöd till US, kommittéer, båtförbund och båtklubbar
Budget: 275O 000 kr (personal)

1- 200 000 kr (kanslikostnader)

Verksamhet
Svara för den löpande verksamheten såsom SBU möten och övriga arrangemang, rådgivning,

ekonomiadministration, adressregister för tidningen Båtliv och kommittéadministration.
Svara för NFB kansli samt ekonomiadministration för Nordbåt.



Proposition nr 2: Budget för 2014 och preliminär budget för 2015

Budgeten för 2OL4 präglas av BR.s beslut förra våren där avgiften ej fick höjas. O-resultatet är möjligt
tack vare kraftigt sänkta tryckkostnader i ett nytt avtal samt att 4 månaders lönekostnader för förre
generalsekreteraren är kostnadsbokförda på 20L3 års resultat. Dessutom är utvecklingskostnader
för BAS-systemet endast budgeterade till 100 tkr liksom att vi beviljats ett särskilt projektanslag på

L25 tkr från Friluftslivet. I budgeten finns utrymme för att anställa en verksamhetschef som också är

ansvarig för kansliet.

I budgeten för 201-5 räknar vi med samma kostnader eller små höjningar för flera av posterna
jämfört med 20L4. Stödposten är dock ökad med kostnaden för l ytterligare anställd på kansliet. Vi

måste skaffa oss kompetens inom lT-området för BAS-systemets support. Detta för att ersätta lnge

Bramers support ( lnge Bramer har sedan länge varit vår kvalificerade användarsupport och gjort det
på helt frivillig väg utan kostnad för SBU) och vi måste också komplettera med resurs till NFB-

uppdraget för att kunna avlasta övriga kansliresurser. Tillsammans utgör detta ungefär en

årsanställd.Vihardessutomökatbudgetenför lT-utvecklingent¡ll200tkrvilketrimligenärenlåg
men ändå godkänd nivå.

Summerar vi kostnaderna och intäkterna i budgetförslaget för 201-5 blir resultatet ett underskott på

14L0 tkr vid oförändrade avgifter. Så kan vi inte ha det. Vi är tvungna att höja avgiften. US förslag är
att höja med 14 kr per medlem och år. Då får vi en nivå som förhoppningsvis inte ytterligare gröper

ur det lilla egna kapitalet.

Förslog till beslut

Båtriksdagen löreslås besluta att bestämma årsavgiften för 2075 enligt stadgade kategorier:

Enskilt medlemskap vuxen till 65 kr för duhbelanslutnd klubbars medlemmar resp. 7O kr för
e nkela nsl utna klu bbø rs medlemmo r.

Familiemedlemskap tíll 65 kr per fomilj för dubbelanslutno klubbør resp. 7O kr per fomilj
för enkelanslutna klubbar.

Enskilt medlemskøp ungdom till 25 kr för dubbelonslutna klubbors medlemmar resp. 25 kr

för enkelonslutno klubbars medlemmar.

a

a

a



Utfall 2013. US förslag till budcet 2014 och underlag för budget 2015.

2012 20t3 2013 2014 2075 2075 2075 2076

KOSTNADER TKR Utfall Utfall Budget
Spec prel
Budget

Prel ram
Budget

Prel ram
Budget

Prel ram
Budget

Prel ram
Budget

2. Verksomhet
2.7 Sjösäkeúet 26 32 85 60 60 60 60 62

2.2 Miljö 208 113 200 200 200 200 200 270

Miliökommittén 208 1l-3 200 200

2,3 lnlormotion 2322 2567 2340 2050 2 150 2 750 2 750 2 215

lnformationskommittén 20 93 50 75 100

Reda ktionskom mittén 82 702 90 L00 100

Prenu merationsbidrag BATLIV 2220 2372 2 200 1. 875 1 950

2,4 Unqdomsverksomhet 58 38 75 75 75 75 75 80

Barn & Ungdomskommittén 58 38 75 75

2.5 Demokroti, lednîns och somverkon t207 1 203 t42S 1 300 I 300 I 300 7 300 I 340

Båtriksdag 491 591 67s 625 625

Samverkansarbete SSF/Utveckla SBU 96 8 40 0

Valnãmnd 31 25 40 50 50

Revisonsarvode E&Y 55 55 40 50 50

U nionsråd r28 r-13 725 L25 725

Förbundsverksamhet 0 0 90 0 0

Un¡onsstvrelse 363 282 350 3s0 350

Nationell verks 27 tr4 50 85 85

Veteranför. Ankarena

2.6 Extern information/oåverkon
16

284

15

201
75

2t0
75

185

75

185 185 785 790

Båttins 69 103 60 60 60

Mässor 169 68 100 75 75

vrig påverkan 46 30 50 50 50

2.7 Intemationell verksømhet 7t 90 7S 75 75 75 75 80

lnternationell verksamhet

2.8 Stöd

7T

5 386

90

5 443

75

5 890

75

5 555

75

6 775 6 775 6 715 6 900

lT-kommittéen 10 31 30 30 40

Drift + teknisk, användarsupport BAS 334 432 5s0 675 61s

BAS utveckling 0 0 350 100 200

BAS-utv. BFK-medel 115 0 0 0

Båtkl u bbsfö rsä kr¡ ns 783 794 800 800 800

Juridik T2 0 25 25 25

Skatter & Moms 0 0 25 25 25

S B U-ka nsli/Persona I 3008 3I7T 3000 2750 3800

SBU-ka nsli/övriga kostnader 7724 1006 7700 1200 1200

Räntor 0 9 L0 70 1.0

Summa kostnader 9 562 9 687 r.0 300 9 500 LO760 10 760 10 760 LLO77

INTAKTER TKR 70 kr ökning 14 kr ökning

Medlemsavgifter 8278 82r8 8300 8700 8100 9600 10200 81.00

Statliea bidrae 300 330 330 475 350 350 350 350

Särskilt anställningsstöd 159 42 30 0 0 0

Proiektbidras 20 0 20 0 0 0 0 0

Förebi ldsprojektet 0 0 0 0 0 0 0 0

Adm. bidrae 645 63s 630 6i5 650 6s0 650 650

Fo lksoel/Allema nslotte riet 0 0 0 0 0 0 0

Ko nferensavgifte r 234 t54 225 200 200 200 200 200

Försälinine 20 45 25 20 20 20 20

Båtlotteriet 0 0 0 0 0 0 0 0

Sponsring 0 0 0 30 0 0 0 0

Räntor 74 43 50 40 30 30 30 30

Ovrigt U 0 0 0 0 0 0 0

Summa intäkter 9730 9467 96L0 9 500 9350 70850 17450 9350

Driftsresultat 168 -220 -690 0 -1 410 90 690 -t727



Valnämnd (mandatperiod 1 år)

Nominerade:

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Owe Lindström

Bert Johansson

Sven Andersson

Torsten Born

Birgitta Jacobsson

Tommy Engvall

Sten Olsson

Roland Nyqvist

Årjäng

Vårby

Helsingborg

WDK BF1

SMBFl

SKBFl

Hammarö

Gåbo

Ronneby

Piteå

Mönsterås

VBF3

VBFl

BBF3

BBF2

SBFl

1S:a 
Rosl = S:a Roslagens Bf, öBF = östergötlands BF, BBF = Bottenvikens BF,

VBF = Västkustens BF, SMBF = Saltsjön Mälarens BF, VVDK BF = Vänern Väst Dalslands Kanals BF,

SkBF = Skånes BF, LBF = Lidingö BF, BF, SBF = Smålands BF, RBF = Roslagens BF
tBBF 

= Blekinge BF

'VBF = Värmlands BF



Personbeskrivni ngar nom inerade:

Bengt Gärde

Bert Johansson

Birgitta Jacobsson

Carsten Syverstad

Christer Eriksson

62 âr. Ordforande i SBU:s styrelse. Medlem i Lidingö Segelsällskap samt
tidigare ordförande i Lidingö BF under 13 år tillbaka. Sitter i SBU:s
juridiska kommitté. Har ett stort allmänt båtintresse men speciellt
intresserad av hur svenskt båtliv kan utvecklas. Har seglat omkring i en
Bavaria 40 tillsammans med fru och två barn.

70 àr. Tidigare styrelseledamot i Arstavikens Segelsällskap. Tidigare
styrelseledamot i SMBF. Varit ledamot i Margretelunds varvet. Ledamot i

SBU:s Valnämnd sedan 2005.

60+ Sekreterare i Sandviks Båt & Bryggförening sedan många år.
Ledamot iVästkustens BF styrelse sedan 1995. Ar ungdomsansvarig,
BAS-M o K- handledare samt sjösäkerhetsutbildare i förbundet. Ar
ledamot av SBU:s Ungdomskommitté.

74 àr Tidigare ledamot av SBU:s styrelse. Har varit ledamot av SMBF:s
styrelse i 17 àr. Medlem i Essinge Båtklubb och har tidigare suttit i dess
styrelse i 17 àr.

66 år Styrelseledamot i Domstens Båtklubb och där har han sin motorbåt
Styrelseledamot i Skånes BF. Har varit revisor i Ernst & Young sedan
1968.

Christer Olsson 66 år. Styrelseledamot i Strandlidens Båtklubb sedan 1987.
Styrelseledamot i lntresse- Föreningen Råcksta Sjöhage 1994 -2012 och
ordfórande i dessa därefter. Styrelseledamot i SMBF sedan 2013 med
ansvar för varv- och hamnfrågor.

Karl-AxelWennerstrandT4 år. Varit kassör, vice ordforande och ordförande iSegelsällskapet
Amålsviken. Ledamot iWDK:s styrelse. Ledamot av Vänerkretsens BF
och arbetsgruppen "Utveckla SBU'. Seglar emellanåt Comfort.

Kenneth Svensson 70 âr. Tidigare ordförande iVästerhaninge Båtsällskap. Vice ordförande i

SMBF och leda Teknik- och Sjösäkerhetskommitté. Lång erfarenhet som
projektledare runt om iVärlden.

Kjell Holst 70 àr. Segling har sedan 1968 varit den viktigaste fritidsaktiviteten med
seglingar i Stockholm, Finland, Tanzania, Västindien, Medelhavet, Tonga,
Tahiti m.m. Har sedan mitten av 1980 har undervisat i navigation och
segling. Har varit ledamot i olika idrottsföreningar, bland annat ordforande i

Näsbyvikens Båtklubb och Angelholms Segelsällskap.

Lasse Carlsson 72 åx. Tidigare förvaltningschef i Göteborg. lngenjör/ekonom.
Kappseglare, bl a vunnit Tjörn Runt 2 ggr. Ordfôrande i Kungälvs Motor-
och Segelsällskap. Kappseglingsfunktionär och förbundsdommare.
Juridisk ansvarig inom Västkustens BF:s styrelse.

73 år Varit ordförande i BK Pärlan under många år. Ledamot i Skånes BF
och varit dess kassör sedan 1993. Aker omkring i trailerburen motorbåt
när den inte ligger förtöjd i lvösjön.

Leif Zadig



Mats Lejmyr

Owe Lindström

Peter Myrman

Rein Lillesaar

Roland Nyquist

Sten Olsson

Sven Andersson

Tommy Engvall

Torsten Born

70 âr. Ordförande i Roslagens BF. Ordfórande i Berghamra Båtklubb
sedan 1996 och suttit isMBF:s styrelse 2001 - 2008 varav de sista fyra
åren som ordförande. lnom sBU har han bl a arbetat med stadgefrågor.

60 år. Tidigare varit ledamot i sBU:s styrelse under nio år. ordförande i

sBU:s Valnämnd. ordforande iVänern Väst Dalslands Kanals BF sedan
1982. Varit styrelseledamot i sin klubb Arjängs Båtsällskap under många
år. Tidigare Albin-ägare, numera ett nytt båiliv med trailerbar Flipper 620c

45 âr. Ordförande i nybildade S.a Roslagens BF. Ar ordförande i

Viggbyholms Båtklubb Var innan dess ansvarig för klubbens barn- och
ungdomsverksamhet. Ar speciellt intresserad av ekonomi och
organisationsfrågor och av båtlivet i stort. Seglar omkring i en Jeanneau
36.

69 år. Har haft ett antal befattningar inom Jönköpings Segelsällskap, de
sista 10 åren som ordförande. Ett antal år i styrelsen for smålands BF, bl a
som vice ordförande. Seglar Albin Express och DuFour 4SS.

71 âr. Har varit ordförande i Smålands BF i 13 år och varit medlem i

Mönsterås Båtklubb sedan 1973 och varit klubbens ordforande i 14 àr.
Aker omkring i en 29 fots snipa.

61 år. Tidigare ledamot iSBU:s styrelse. Nygammal ordförande i

Bottenvikens BF. uppsyningsman vid ssRS i Piteå och regionsansvarig
för SSRS i Norrbotten. Tillbringar sommaren i en Nimbus 350 coupe, om
han inte har bytt märke igen.

70 âr. Medlem i Råå Båtklubb sedan 1972och sekreterare 1976- 1996.
Ledamot av styrelsen för skånes BF 1982 - 1998 och dess sekreterare
1985 - 1998. Ledamot av Valnämnden i skånes BF sedan 2000. Ledamot
av SBU:s styrelse 1993 - 1996 och ledamot av SBU:s
Besiktningskommitté sedan 1 989.

73 àr. Tidigare ledamot av SBU:s styrelse. Ordförande i Blekings BF
sedan 1 989. Navigationslärare, seglingsinstruktör, skadebesiktningsman
på fiskebåtar. Ordförande i SBU:s besiktningskommitté. Seglar en
Fortissimo.

69 år. Styrelseledamot och hamnansvarig i skoghals Båtklubb. Ledamot
av Värmlands BF. Nimbusåkare.
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Bengt Gärde 62 âr. Ordförande i SBU:s styrelse. Medlem i Lidingö Segelsällskap samt
tidigare ordförande i Lidingö BF under 13 år tillbaka. Sitter i SBU:s
juridiska kommitté. Har ett stort allmänt båtintresse men speciellt
intresserad av hur svenskt båtliv kan utvecklas. Har seglat omkring i en
Bavaria 40 tillsammans med fru och två barn.

Christer Friedh 69 år. Ledamot i SBU:s styrelse. Nfb-förhörsförättare, navigationslärare,
f.d. sjökapten.

Harald Mårtensson 67 år. Tidigare ledamot i SBU:s styrelse. T.f. ordförande i SBU:s
Miljökommitté. Ordforande iÖstergötlands BF och sekreterare i

Munkeboda Båtklubb. Seglar omkring i en Marieholm 32 både i

skärgården och på långfärder. lntresserad av miljö, natur, teknik och
datorer.

Kristian Ehrling 54 àr. Ordförande i Lidingö BF, kassör i Bosö Båtklubb, allmänt
båtintresserad. Sitter i SBU:s juridiska kommitté.

Lars Afzelius 72 âr. Ledamot i SBU:s styrelse. F.d. yrkesofficer bl.a. inom Västkustens
Marinkommando. Ordförande iVästkustens BF samt sekreterare i

Myggenäs Båtförening. Besiktningsman och båtägare sedan 1982.
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Utfall 2013. US förslag till budeet 2014 och underlae för budget 2015.

20L2 20t3 2073 2074 2075 2075 2015 2076

KOSTNADER TKR Utfall Utfall Budget
Spec prel
Budget

Prel ram
Budget

Prel ram
Budget

Prel ram
Budget

Prel ram
Budget

2. Verksomhet
2.1 26 32 85 60 60 60 60 62

2.2 Miliö 208 113 200 200 200 200 200 210

Miljökommittén 208 r.l-3 200 200

2.3 lnÍormotion 2322 2567 2t40 2050 2 150 2 750 2 750 2 215

lnfo rmat¡o nskom mittén 20 93 50 75 100

Reda ktionskommittén 82 ro2 90 100 700

Pren u meratio nsb¡d 2220 2372 2 200 1 875 1 9s0

58 38 7S 75 75 75 75 80

Barn & U skommittén 58 38 75 75

2.5 DemokrutL och somverkon 1207 1 203 7 425 1 300 I 300 7 300 I 300 I 340

Båtriks 49r 591 675 625 625

Sa mverkansarbete Utveckla SBU 96 I 40 0 0

nämnd 31 25 40 50 50

Revisonsarvode E&Y 55 55 40 50 50

Unionsråd 128 113 125 725 725

Förbu nd sverksa m het 0 0 90 0 0

363 282 350 350 350

Nationell verks. 2l II4 50 85 85

Veteranför. Ankarena

2.6 Extern informotion/Påverko n

16

244

15

201.

75

210

75

185

75

185 185 785 190

Båtti ng 69 103 60 60 60

Mässor 169 68 100 75 75

rkan 46 30 50 50 50

7 lnte¡notionell verksomhet 7t 90 75 75 75 75 7S 80

lnternat¡onell verksamhet

2.8 Stöd

77

5 386

90

5 443

75

5 890

75

5 555

75

6 715 6 775 6 715 6 900

lT-kommittéen L0 31 30 30 40

Drift + teknisk, användarsupport BAS 334 432 s50 675 615

BAS U 0 350 L00 200

BAS-utv. BFK-medel 115 0 0 0 0

Båtkl u bbsfö rsä kri 783 794 800 800 800

Juridik 12 0 25 25 25

& Moms 0 0 25 25 25

U-ka 3008 3L7I 3000 2750 3800

5BU-kansli/övriga kostnader II24 1006 1.L00 1200 1200

Räntor 0 9 70 70 1.0

5umma kostnader 9 562 9 687 10 300 9 500 10 760 10 760 1.0 760 Lto77

TKR 70 kr ökning 14 kr ökning

lVledle m savgifter 4278 82t8 8300 8700 8L00 9600 1.0200 8100

Statliea bidrag 300 330 330 475 350 350 350 350

5ärskilt anställni 159 42 30 0 0 0 0 0

Proiektbidrag 20 20 U 0 0 0 0

tö rebi lds pro iektet 0 0 0 0 n 0 0 0

Adm. bidrag 645 635 630 635 650 650 650 650

:olkspel/Allemanslotter¡et 0 0 0 0 0 0 0

Ko nferensavgifter 234 754 225 200 200 200 200 200

Försälining 20 45 25 20 20 20 20 20

Båtlotteriet 0 0 0 0 0 0 0 0

nsfl 0 0 0 30 0 0 0 0

Räntor 74 43 50 40 30 30 30 30

0vr¡gt 0 rì 0 0 0 0 0

iumma intäkter 9730 9467 9670 9 500 9350 70850 7L450 9350

)riftsresultot 168 -220 -690 0 -1 410 90 690 -t72t


