SVENSKA BÅTUNIONENS DIREKTIV
Direktiv antagna av Båtriksdagen 2018

Båtriksdagens genomförande
Båtriksdagen är Svenska Båtunionens högsta beslutande organ.
Kallelse med erforderliga handlingar ska vara samtliga båtförbund tillhanda senast fyra veckor
före Båtriksdagen med angivande av tidpunkt för start och avslutning. Detaljerat tidsprogram för
Båtriksdagens genomförande ska vara samtliga deltagare tillhanda senast två veckor före
Båtriksdagen.
Plats och datum för Båtriksdagen beslutas av Båtriksdagen efter förslag från Unionsstyrelsen
och bör förläggas samt påbörjas och avslutas med hänsyn till kostnader och delegaternas
kommunikationer. Beslut om plats och datum ska tas med en framförhållning på minst två år.
Varje båtförbund har rätt att sända två delegater där samtliga kostnader för deltagandet betalas
av Svenska Båtunionen under förutsättning att Svenska Båtunionens resebestämmelser följs.
Båtförbund får på egen bekostnad sända ytterligare delegater och medföljande.
På förslag av valnämnden efter samråd med Unionsstyrelsen beslutar Båtriksdagen om
mötesordförande, vice mötesordförande, två mötessekreterare och två protokolljusterare.
Dessa ska vara vidtalade och förberedda och får inte ingå i Unionsstyrelsen.
Antal utskott vid Båtriksdagen ska normalt vara två. Beroende på antal ärenden kan
Unionsstyrelsen besluta om flera utskott. Detta ska i så fall informeras om före sista
anmälningsdatum.
Unionsstyrelsen lämnar förslag på ordförande och sekreterare i varje utskott. Dessa ska vara
vidtalade och förberedda och får inte ingå i Unionsstyrelsen.
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Extra Båtriksdag
Extra Båtriksdag bör genomföras utan övernattning och i övrigt under samma förutsättning som
för ordinarie Båtriksdag. Båtförbund har rätt att skicka en (1) delegat på Svenska Båtunionens
bekostnad. Båtförbund får på egen bekostnad sända fler än en delegat.

Motioner till Båtriksdagen
Båtförbundens motioner ska vara Unionsstyrelsen tillhanda senast 15 januari.
Efterhand som motioner inkommer vidarebefordras dessa omgående till båtförbunden utan
kommentarer av Unionsstyrelsen. Eventuella yttranden ska vara Unionsstyrelsen tillhanda
senast sex veckor före Båtriksdagen.
Unionsstyrelsen yttrar sig över insända motioner och lämnar förslag på beslut, vilka utsänds till
båtförbunden tillsammans med kallelse och övriga handlingar inför Båtriksdagen.
På Båtriksdagen behandlas motionerna i utskotten. Utskotten formulerar utlåtanden till
Båtriksdagen som därefter beslutar om varje motion.

Valnämndens verksamhet
Valnämndens arbete ska präglas av öppenhet och ge nominerade personer möjlighet att
presentera sig för båtförbunden. Valnämnden ska genom kontinuerliga kontakter följa
förbundens nomineringsarbete i syfte att stödja och informera.
Nomineringsarbetet pågår under hela året och valnämnden ska informera båtförbunden efter
hand som nomineringar insänds till valnämnden.
Båtförbundens nomineringsförslag ska vara valnämnden tillhanda senast 20 januari.
Föreslagna kandidater ska ha accepterat nomineringen. Valnämnden redovisar eventuella
återtaganden efter nomineringstidens utgång.
Varje båtförbund och valnämnden har rätt att nominera kandidat till samtliga valbara
förtroendeposter.
Om det vid Båtriksdag saknas nominerad valbar person kan valnämnden efter samråd med
båtförbunden framlägga förslag på kandidat.
Röstsedel ska uppta högst det antal namn som ska väljas för att godkännas.
Upptar röstsedel person som inte är valbar eller namn som man inte vet vem som åsyftas,
betraktas namnet som ogiltigt och stryks, varefter röstsedeln med övriga namn godkänns.
Unionsstyrelsen ska i samråd med valnämnden och ledamöter i Unionsstyrelsen upprätta en
personalförsörjningsplan i syfte att underlätta nomineringsarbetet vad avser kompetensbehov
och ersättning av ledamöter. Strävan ska vara att också kunna lämna tidigt besked avseende
förslag till enskild ledamots omval.
Ledamöter i Unionsstyrelsen och valnämnden samt revisorer bör normalt väljas om för en
sammanlagd tid av fyra till tio år i samma befattning.
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Valnämnden ska eftersträva en geografisk spridning av ledamöter. Ett båtförbund bör inte ha
fler än två representanter i Unionsstyrelsen. Skattmästare och revisorer får inte tillhöra samma
båtförbund.
Valnämnden sammanställer utan rangordning kandidater som av båtförbunden har nominerats
att ingå i valnämnden.
Valnämndens förslag och uppgifter om av båtförbunden nominerade kandidater ska vara
Unionsstyrelsen tillhanda senast sex veckor före Båtriksdagen.

Unionsrådets genomförande
Unionsrådets viktigaste uppgift är att tillsammans med Unionsstyrelsen behandla frågor av
strategisk karaktär, framtida inriktning eller övriga för organisationen viktiga frågor.
Kallelse med bifogade aktuella handlingar utsänds till samtliga båtförbund senast fyra veckor
före Unionsrådets genomförande.
Unionsrådet genomförs normalt i Stockholmsområdet.
Plats och datum för Unionsrådet beslutas av Unionsstyrelsen och bör förläggas samt påbörjas
och avslutas med hänsyn till deltagarnas kommunikationer och undvikande av extra
övernattning.
Varje båtförbund har rätt att sända två delegater där samtliga kostnader för deltagandet betalas
av Svenska Båtunionen under förutsättning att Svenska Båtunionens resebestämmelser följs.
Båtförbund får på egen bekostnad sända ytterligare delegater och medföljande.
Arbetet i Unionsrådet sker normalt i plenum eller lämpliga arbetsgrupper. Unionsstyrelsen eller
av Unionsstyrelsen utsedda delegater leder planerade programpunkter.
Vid Unionsrådet förs anteckningar genom Unionsstyrelsens försorg.
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Unionsstyrelsens verksamhet
Unionsstyrelsen är ansvarig för Svenska Båtunionens verksamhet mellan Båtriksdagarna. Till
sin hjälp har Unionsstyrelsen Svenska Båtunionens kansli och utser vid behov kommittéer,
arbetsgrupper och projekt.
Unionsstyrelsen fastställer årligen en arbetsordning för sitt interna arbete och fördelar skriftligt
arbetet mellan sig, arbetsutskott (AU), kansli och utsedda kommittéer och arbetsgrupper med
utgångspunkt från stadgarna samt fastställda verksamhetsplaner och budget. Vid
konstituerande möte utses inom styrelsen en sekreterare som bland annat ska föra protokoll vid
styrelsens möten. Protokollen justeras av ordföranden.
Unionsstyrelsen utser styrelseledamot som har arbetsgivaransvar för kansliets
verksamhetschef.
Unionsstyrelsen svarar för
 förvaltning av Svenska Båtunionens medel och dess ekonomi samt att utse auktoriserad
revisionsbyrå
 kontakter med externa intressenter
 medling vid tvist mellan båtförbund
 förslag till årliga verksamhetsplaner, budget och avgifter samt minst tvååriga preliminära
planer med sammanhängande budget
 bemanning av kommittéer, arbetsgrupper och projekt med beaktande av kompetens och
geografisk spridning
Unionsstyrelsen fastställer
 anvisningar för kansliets verksamhet
 befattningsbeskrivning för verksamhetschef
 av verksamhetschef föreslagna befattningsbeskrivningar för kansliets personal
 anvisningar för kommittéer, arbetsgrupper och projekt
 anvisningar för förtjänstteckennämnden
Unionsstyrelsen kan
 delegera till utsett arbetsutskott (AU) att fatta beslut i vissa frågor eller bereda frågor för
beslut i Unionsstyrelsen
 delegera till verksamhetschef/kansli och utsedda arbetsgrupper/kommittéer/båtförbund
att i olika sammanhang företräda Svenska Båtunionen
Information
 Unionsstyrelsen informerar månatligen förbunden om beslut och för båtlivet viktiga möten
och aktiviteter
 Båtriksdagsprotokoll och anteckningar efter Unionsråd ska vara tillgängliga på Svenska
Båtunionens hemsida enligt nedan
 Styrelseprotokoll ska vara tillgängliga enligt nedan
 Kommittéprotokoll/information regleras av unionsstyrelsen
Verksamhet
Båtriksdag, Extra Båtriksdag
Unionsråd
Unionsstyrelsen

Sex veckor efter möte
Fyra veckor efter möte
Tre veckor efter möte
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Medlemskap och avgifter
Båtförbund ska ha samma medlemskategorier som Svenska Båtunionen.
Båtförbund ska senast den sista februari till Svenska Båtunionens administrativa system (BAS)
rapportera förbundets medlemsantal den 1 januari innevarande år.
Medlemsavgiften beräknas på antal avgiftsgrundande medlemmar i till båtförbund anslutna
båtklubbar 1 januari enligt följande kategorier. Betalning ska ske med 50 % senast den 30 april
och resterande senast den 30 juni.
 Enskilt medlemskap, vuxen
Medlemskap för personer fr.o.m. 21 år som inte ingår i familjemedlemskap. Ett ex av
tidningen Båtliv ingår.
 Familjemedlemskap
I båtklubb, som har familjemedlemskap, kan alla i en familj boende på samma adress
anslutas till klubben genom ett familjemedlemskap. Register över familjemedlemskapets
alla medlemmar ska finnas hos klubben. Familjen får ett ex av tidningen Båtliv. Totalt
antal personer ingående i familjemedlemskap rapporteras till Svenska Båtunionen.
 Enskilt medlemskap, ungdom
Ungdomsmedlemskap för medlemmar t.o.m. 20 år som inte ingår i familjemedlemskap.
Ett ex av tidningen Båtliv ingår.
Dubbelansluten är den båtklubb som även är ansluten till Svenska Seglarförbundet. Detta kan
innebära reduktion av medlemsavgiften.
Vid anslutning av ny klubb erläggs gällande medlemsavgift till Svenska Båtunionen. Avgift
erläggs enbart för den klubb, som är ansluten 1 januari. Önskan om utträde anmäls av klubb till
respektive båtförbund. Utträde sker den 31 december efter anmälan om utträde. Samtliga
avgifter ska då vara reglerade.

Svenska Båtunionens flagga, emblem och förtjänsttecken
Flagga
En dubbel bård, bestående av två jämnlöpande linjer i blå färg. Linjerna ska vara en sjundedel
av korsets bredd. I korsets mitt Svenska Båtunionens emblem (enl. nedan). Emblemets höjd
ska vara två fjärdedelar av flaggans höjd. Flaggans proportioner i övrigt ska vara lika som
Sveriges flagga.
Bordsstandert
Tretungad standert med tofsar. I övrigt lika flagga enligt ovan men med vridet kors.
Emblem
En oval flaggblå färg (PMS 293) vars bredd ska vara fyra femtedelar av dess höjd, omramad av
stiliserat
rep. I ovalens övre del bokstäverna Svenska Båtunionen och därunder ett stockankare. Ram,
bokstäver och ankare i guldgul färg (PMS 803).
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Förtjänsttecken
Svenska Båtunionens förtjänsttecken är förtjänstplakett och förtjänstmärke vilka båda finns i
guld och silver.
Förtjänstplakett i guld med i plakettens övre del Svenska Båtunionen emblem lika ovan och
därunder inskriptionen ”Svenska Båtunionen för hedrande insats”. I nedre delen mottagarens
namn och årtal ingraverat. Plaketten är 75 mm hög och 45 mm bred.
Förtjänstplakett i guld kan tilldelas person som genom mångårigt funktionärskap inom Svenska
Båtunionen centralt eller i båtförbund gjort båtlivet stora tjänster och främjat dess syften. Plakett
kan undantagsvis tilldelas annan person som gjort båtlivet synnerligen värdefulla tjänster.
Förtjänstplakett i silver lika som förtjänstplakett i guld.
Förtjänstplakett i silver kan tilldelas person som genom mångårigt funktionärsarbete inom klubb
eller båtförbund inom Svenska Båtunionen eller person som i med Svenska Båtunionen
samarbetande organ gjort båtlivet stora tjänster och främjat dess syften.
Förtjänstmärke i guld lika Svenska Båtunionens emblem enligt ovan utfört i emaljliknande
material och med ram, bokstäver, ankare och lagerkvistar i guldimitation på båda sidorna.
Märkets höjd ca 16 mm.
Förtjänstmärke i guld kan tilldelas person i Svenska Båtunionen centralt eller person som i med
Svenska Båtunionen samarbetande organ på ett förtjänstfullt sätt verkat för båtlivets syften.
Förtjänstmärke i silver lika som förtjänstmärke i guld i emaljliknande material men med ram,
bokstäver, ankare och lagerkvistar i silverimitation.
Förtjänstmärke i silver kan tilldelas person som i klubb/båtförbund eller person som med i
Svenska Båtunionen samarbetande organ på ett förtjänstfullt sätt verkat för båtlivets syften.
Förslag till kandidat för erhållande av plakett eller förtjänstmärke kan väckas av
 Unionsstyrelsen
 Förtjänstteckennämnden
 Förbundsstyrelse
 Klubbstyrelse
Förslag som väcks av klubbstyrelse ska sändas via förbundsstyrelse för yttrande. (Förtjänta
personer inom klubb bör i första hand tilldelas klubbens eller förbundets förtjänsttecken.)
Förslag ska vara Förtjänstteckennämnden tillhanda senast två månader före tillfälle när
förtjänsttecknet avses överlämnas. Överlämnandet bör ske vid Båtriksdag, vid Jubileum eller
Årsmöte inom förbund/klubb.
Rockslagsmärke
Rockslagsmärke lika som Svenska Båtunionens emblem utfört i emaljliknande material och
med detaljer i guldimitation. Märkets höjd ca 16 mm.

