
Minnesanteckningar	  från	  	  

Unionsrådet	  den	  19	  november	  2016	  
	  

Uppdrag	  från	  BRD	  2016	  att	  redovisa	  beslut	  från	  BRD	  2010-‐2016:	  

Björn	  Axelsson	  och	  Leif	  Zadig	  redovisade	  genomlysningen	  och	  har	  lämnat	  en	  detaljerad	  
redovisning	  till	  Unionsstyrelsen.	  	  

Redovisningen	  kan	  sammanfattas	  till	  följande:	  	  

Kritiken	  rörde	  främst	  att	  det	  finns	  beslut,	  som	  inte	  reglerats	  i	  direktiv	  eller	  anvisningar.	  	  

Var,	  hur	  och	  när	  protokoll	  skall	  vara	  utsänd	  eller	  tillgängliga.	  

Verksamhetsplaner	  och	  budget	  för	  ett	  ,	  två	  eller	  tre	  år	  ofta	  saknas	  verksamhetsplan	  för	  de	  
tre	  åren	  budgeten	  omfattar.	  

	  

Enkäten,	  som	  skulle	  ha	  varit	  sammanställd	  och	  inskickad	  från	  förbunden	  till	  SBU,	  har	  
besvarats	  av	  11	  förbund.	  	  

Unionsstyrelsen	  vill	  fortfarande	  få	  in	  svar	  från	  alla	  medlemsklubbar,	  då	  det	  är	  viktigt	  med	  
hänsyn	  till	  trovärdigheten	  i	  samband	  med	  uttalande	  rörande	  båtklubbarnas	  situation	  i	  olika	  
frågor.	  

Kritiken	  besvarades	  med	  att	  det	  hade	  varit	  bättre	  om	  förbunden	  hade	  fått	  skickat	  ut	  
enkätfrågorna	  utan	  sammanställningen	  eftersom	  många	  klubbar	  har	  upplevt	  enkäten	  väldigt	  
komplicerad.	  

	  En	  sammanställning	  från	  alla	  förbund	  önskas	  senast	  den	  15	  februari	  2017.	  

	  

Lisas	  förfrågan	  om	  hur	  kommunikationen	  fungerar	  inom	  förbund	  och	  klubbar	  skickades	  ut	  
till	  samtliga	  förbund	  i	  början	  av	  hösten	  men	  besvarades	  endast	  av	  5	  förbund.	  

	  

Lasse	  Carlsson	  redovisade	  förslag	  till	  budget	  2017.	  Förbunden	  hade	  inget	  att	  erinra	  mot	  
förslaget.	  

Grupparbete	  



I	  10	  grupper	  med	  representanter	  från	  olika	  förbund	  behandlades	  följande	  frågor	  :	  

1.	  	  Förslag	  till	  hur	  medlen	  från	  Sv.	  Sjö	  skall	  fördelas	  

2.	  Styrelsens	  förslag	  till	  nya	  direktiv	  och	  verksamhetsår	  

3.	  Mål	  och	  verksamhetsplan	  för	  2017	  

4.	  Två	  strategiska	  frågor	  (externa	  och	  interna)	  som	  SBU	  skall	  arbeta	  med	  de	  kommande	  två	  
åren.	  

Resultaten	  av	  diskussionerna	  lämnas	  in	  till	  kansliet.	  

Uppgift	  1.	  Fördelning	  av	  medel	  från	  Sv.	  Sjö.	  

Följande	  förslag	  presenterades:	  

Stödja	  systemet	  med	  att	  dela	  på	  båtplatser	  under	  semestrar	  o.	  dyl.	  

Bidrag	  till	  hjärtstarter,	  Stöldmärkning	  

Informationsmaterial	  till	  nya	  båtägare	  

Hjälpa	  båtklubbar	  i	  sociala	  verksamheter:	  ungdomar	  på	  vift,	  nya	  svenskar,	  vuxna	  utan	  
sjövana,	  

Hålla	  farleder	  öppna	  

Navigationsutbildning,	  Rabatter	  till	  kursmaterial	  för	  navigationsutbildning	  

Säkerhetsutbildning,	  Nödbloss	  och	  hjärtstartare	  

SBU-‐bojar	  (typ	  SXK)	  

Tekniska	  hjälpmedel	  

Hjälp	  till	  egen	  kontroll	  

Handikappanpassning	  	  

Ungdomsverksamhet	  

Dokumentera	  gamla	  fritidsbåtsleder	  

Skaffa	  fram	  egna	  mätresultat	  rörande	  markföroreningar,	  båtbottenfärger,	  m.m.	  

Båtklubbarna	  skall	  söka	  anslag	  från	  en	  fond	  d.v.s.	  pengarna	  från	  Sv.	  Sjö.	  

	  



Lars	  Afzelius	  informerade	  att	  med	  detta	  som	  underlag	  kommer	  en	  proposition	  att	  utformas	  
till	  Båtriksdagen	  i	  vår.	  

	  

Uppgift	  2:	  Ny	  båtriksdagsordnig.	  

Samtliga	  närvarande	  förbund	  tillstyrkte	  förslaget	  till	  en	  ny	  båtriksdagsordning	  med	  två	  
båtriksdagar	  per	  år.	  En	  båtriksdag	  	  på	  hösten	  för	  val	  av	  nya	  ledamöter	  och	  antagande	  av	  
budget	  och	  verksamhetsplan	  för	  det	  kommande	  året	  	  och	  en	  båtriksdag	  på	  våren	  för	  
behandling	  av	  året	  som	  varit	  med	  bland	  annat	  ansvarsfrihet.	  	  Det	  konstaterades	  att	  med	  
hänsyn	  till	  att	  en	  ny	  båtriksdagsordning	  skulle	  tas	  fram	  så	  kan	  direktiv,	  anvisningar,	  m.m.	  
justeras	  samtidigt.	  

En	  arbetsgrupp	  kommer	  att	  tillsättas	  för	  att	  ta	  fram	  förslag	  till	  stadgar,	  direktiv	  och	  
anvisningar	  inför	  båtriksdagen	  i	  vår	  2017.	  

	  

Uppgift	  3.	  Verksamhetsplanen	  2017.	  

Bra	  om	  man	  kan	  mäta	  måluppfyllelsen.	  Frågor	  kan	  behandlas	  i	  projektgrupper	  .	  

Hur	  hanterar	  vi	  ej	  mätbara	  verksamheter,	  typ	  bevaka….	  

Vi	  uttrycker	  våra	  mål,	  men	  de	  är	  visioner.	  

Vi	  bör	  fråga	  :	  Varför	  finns	  SBU,	  vika	  är	  våra	  grundvärderingar,	  vår	  kärnverksamhet.	  

	  

Uppgift	  4.	  Två	  strategiska	  frågor	  

Frågan	  föranledde	  långa	  diskussioner	  om	  SBU:s	  kärnverksamhet	  och	  fördelningen	  av	  
ansvarsområden	  för	  klubbarna,	  förbunden,	  SBU:s	  kansli	  och	  SBU:s	  styrelse.	  

	  Syftet	  med	  båtklubbssupporten	  diskuterades	  i	  skenet	  av	  denna	  fråga,	  då	  enskilda	  
medlemmar	  således	  kan	  vända	  sig	  till	  SBU	  centralt	  med	  en	  förväntan	  om	  att	  bli	  hjälpt	  av	  t.ex.	  
kansliet.	  

Det	  informerades	  om	  att	  supporten	  tillkom	  som	  ett	  sätt	  att	  öka	  medlemsnyttan	  och	  syftet	  är	  
att	  en	  fråga	  eller	  ett	  problem	  kan	  via	  kansliet	  förmedlas	  till	  den	  eller	  de	  som	  kan	  behandla	  
frågan	  eller	  problemet.	  

Det	  konstaterades	  också	  att	  förbunden	  har	  olika	  förutsättningar	  och	  en	  liten	  fråga	  kan	  vara	  
ett	  stort	  problem	  i	  ett	  litet	  förbund.	  	  

Bör	  SBU	  koncentrera	  sig	  på	  tre	  viktiga	  frågor/uppdrag?	  



En	  ny	  generation	  båtfolk	  kommer	  och	  de	  vill	  lämna	  båten	  på	  hösten	  och	  hämta	  den	  på	  
våren.	  SBU	  bör	  därför	  stärka	  båtklubbarna	  i	  den	  social	  verksamheten,	  göra	  båtlivet	  
attraktivt,	  verka	  så	  att	  fritidsbåtlivet	  inte	  blir	  momsbelagt,	  förhindra	  att	  vi	  får	  ett	  båtregister.	  

Bottenvikens	  Båtförbund	  erbjuder	  alla	  förbund	  att	  använda	  deras	  informationsmaterial	  och	  
anpassa	  det	  till	  sitt	  eget	  förbund.	  	  

SBU	  bör	  stödja	  utbildningen	  i	  sjövett,	  t.ex.	  hanteringen	  av	  båtar	  eller	  vattenscouter;	  lyfta	  
fram	  nyttan	  med	  främjandeverksamheten	  i	  samhället;	  momsfrågan	  

Förbättra	  kommunikationen	  mellan	  SBU	  centralt	  och	  förbunden	  	  

SBU	  bör	  göra	  en	  kraftig	  satsning	  på	  ungdomsverksamheten	  i	  klubbarna.	  

Vi	  måste	  beskriva	  de	  positiva	  sidorna	  av	  båtlivet	  och	  inte	  bara	  diskutera	  övergödning	  av	  
haven,	  giftiga	  färger,	  m.m.	  	  

SBU	  kan	  omfamna	  även	  vattenscouter	  verksamheten,	  utbilda	  förarna	  och	  verka	  för	  att	  få	  in	  
dem	  i	  båtklubbarna,.	  

SBU	  bör	  se	  över	  röstetalen,	  eftersom	  de	  små	  förbunden	  inte	  finner	  det	  lönt	  att	  delta	  i	  de	  
centrala	  mötena.	  Många	  frågor	  får	  då	  en	  storstadsvinkling.	  Frågor	  som	  berör	  storstaden	  blir	  
också	  dominerande	  vid	  mötena.	  

US-‐protokoll	  bör	  finnas	  på	  hemsidan	  senast	  tre	  veckor	  efter	  ett	  möte.	  	  

Kommunikation	  

Lisa	  Possne	  Frisell	  beskrev	  i	  en	  PowerPoint	  presentation	  vikten	  av	  kommunikation	  mellan	  de	  
olika	  leden	  i	  SBU	  och	  att	  vi	  är	  som	  frukter	  i	  en	  fruktskål	  med	  olika	  möjligheter,	  mål	  och	  
visioner.	  

Lisa	  Possne	  Frisell	  hade	  också	  en	  övning	  där	  alla	  närvarande	  via	  dator	  och	  mobiltelefon	  
kunde	  besvara	  frågor	  och	  påståenden	  kring	  hur	  kommunikationen	  fungerar	  i	  SBU,	  kring	  
medlemsbegreppet	  och	  kring	  vilken	  verksamhet	  man	  anser	  ska	  kommuniceras	  mer	  utåt.	  
Utfallet	  av	  undersökningen	  ska	  bifogas	  protokollshandlingarna	  från	  mötet.	  

Lisa	  Possne	  Frisell	  inbjöd	  också	  alla	  deltagare	  att	  anmäla	  sig	  till	  de	  tre	  arbetsgrupper	  som	  
under	  kommande	  år	  skulle	  arbeta	  med	  1)vision	  och	  fråga	  att	  driva	  2)	  hemsida	  3)	  rutiner	  och	  
arbetsordning	  inom	  SBU.	  Ett	  första	  förslag	  från	  	  dessa	  arbetsgrupper	  ska	  presenteras	  på	  
Båtriksdagen	  2017.	  	  

Lars	  Brickzen	  berättar	  om	  Västkustens	  Båtförbund,	  deras	  besök	  i	  båtklubbar,	  diskussioner	  
om	  medlemsförmåner,	  försäkringar,	  m.m.	  och	  det	  positiva	  mottagandet	  man	  fick.	  



Sten	  Olsson	  beskrev	  arbetet	  i	  Bottenvikens	  Båtförbund	  och	  hur	  viktigt	  det	  är	  att	  lyfta	  fram	  de	  
många	  fördelarna	  som	  finns	  för	  medlemmarna	  i	  båtklubbarna	  i	  och	  med	  medlemskapet	  i	  
SBU.	  

Jämtlands	  Båtförbund	  hälsa	  alla	  välkomna	  till	  Båtriksdagen	  i	  Östersund	  den	  1-‐2	  april	  2017.	  

Björn	  Axelsson	  överlämnade	  en	  vimpel	  från	  Östergötlands	  Båtförbund	  till	  kansliet	  att	  sätta	  
på	  väggen	  i	  kansliet.	  Han	  efterlyste	  samtidigt	  hanteringen	  av	  ungdomsstödet.	  

Bengt	  Gärde	  informerade	  att	  reglerna	  för	  stipendierna	  håller	  på	  att	  tas	  fram.	  

	  

Vid	  penna	  

Kjell	  Holst	  


