US Protokoll 2019-12
Strategimöte
Datum: 2019-12-10
Plats: SBU-Kansli
Deltagare:
Christer Eriksson
Hans-Jörgen Alsing
Sören Löfgren
Hans Öhlund
Ulf Grape
Henrik de Vries
Bo Wernlundh
Gary Börjesson
Inger Högström Westerling
Lasse Carlsson
Carl-Gustaf Leijonhuvud – På telefon från punkt 5.
Peter Karlsson
Adjungerade för delar av mötet:
Cecilia Obitz
Patrik Lindqvist
Carl Zeidlitz
Mari-Ann Johansson
Anmält frånvaro:

Mötet inleddes med att Carl går igenom vår kommunikation vid Särskild Händelse.
För mer information; se bilaga till protokollet.

1.

Mötets öppnade
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

2.

Rapport från ordförande
Ordförande rapporterade från möte med tidningen Båtliv. Rapporten
godkändes.
Ordförande berättade om en förnyad kontakt med inrikesminister

Dambergs sakkunnige tjänsteman angående båtmotorstölder. Inga
nyheter kunde rapporteras men fortsatta kontakter kommer att tas efter
nyår.
Ordförande kommer att boka ett möte med alla i US för utvärdering av det
gångna året.
2.1

Utvärdering av UR
Unionsrådets utvärdering gicks igenom, diskuterades och rapporten
godkändes
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Rapport från kansliet
Mycket arbete pågår med Båtmässan, Stora Båtklubbsdagen väst och öst plus
Båtriksdagen.

3.1

PM om utredning avseende sjöfylleri
Rapporten gicks igenom och godkändes.

3.2

Upplev båtlivet
Carl rapporterade från möten med projektgruppen.
Budgeten är fortfarande något osäker. Beslut om fortsättning på projektet
kommer att tas innan årets slut.

3.3

Svenskt friluftsliv bidrag
SBU har erhållit 570.000:- i organisationsbidrag , en ökning mot föregående år
med 10% och 250 000:- i verksamhetsbidrag för SBU Akademin från Svenskt
Friluftsliv,

3.4

Inkomna skrivelser: BK flottaren 1 & 2
Skrivelserna från BK Flottaren gicks igenom och diskuterades.
US kunde konstatera att SBU inte har någon beslutsrätt i ärendet
Ordförande skriver ett svar på skrivelsen till BK Flottaren.
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Tid
11.00-12.00
13.30-14.15
5. (14.15 –
15.15

Arbete i arbetsgrupper
Konferensrummet
Båtmässgruppen
Övr. Diskussion om prop.
Ny BRD-ordning

Myshörnan
Verksamhetsplan

Lilla konferensen
Verksamhetsberättelsen
Stora Båtklubbsdags

Avrapportering från arbetsgrupperna samt beslut i frågor som kräver
US beslut
Följande rapporterades från arbetsgrupperna:
Ny Båtriksdagsordning – Beslut: Vi lägger frågan på is till vidare.
Medlemsbegreppet – Beslut: Frågan förs vidare till båtriksdagen som en
proposition.
Verksamhetsberättelsen: Texten skall vara inne till kansliet senast 31/1
2019
Verksamhetsplan: Vi ska sträva efter att minska textinnehållet i planen för

2020 för att göra den mer tillgänglig och lättläst. Kommittéerna skall vara
inne med texten till kansliet innan den 15/1 2020
.
5.1

Kostnadsersättning för uppdrag inom SBU.
Frågan diskuterades. Riktlinjer för kostnadsersättning kommer att tas fram
av en arbetsgrupp bestående av Lasse C, Gary B, Inger HW och Ulf G.

5.2

Förslag till ändring i regler för BAS-användande.
Frågan diskuterades och beslut togs att godkänna skrivningen i förslaget.
Se bilaga.

5.3

Beslut om fondansökningar
2019-069 Sandvikens Båtklubb samt 2019-070 Östra Vänerns BF och
Vänern Väst Dalslands kanals BF.
Bägge ansökningarna avslogs. Brev med motivering till avslaget kommer
att skickas ut till respektive klubb och förbund.
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Nästa möte
16 januari kl 10.30 – 16.00 på kansliet. Mötet kommer att fokusera på
behandling av inkomna motioner och planering av propositioner.

7.

Mötets avslutning
Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för deras medverkan

_____________________
Christer Eriksson
Ordförande

_____________________
Ulf Grape
Sekreterare

