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    Till Svenska Båtunionens 
    förbund och rikstäckande klubbar 
 
Nominering inför Båtriksdagen 2020 
 
Inför nomineringen till SBU:s styrelse och vissa andra funktioner vill valnämnden  
påminna om följande. Vid genomgång av de föreslagna kandidaterna kommer valnämnden  
bl a att se på hur många nomineringar de olika kandidaterna fått. Det är därför mycket viktigt 
att förbunden nominerar de kandidater de vill se på de olika posterna och inte förlitar sig på 
att andra förbund ska nominera.  
 
På de föreslagna kandidaterna vill vi ha en personbeskrivning med namn, adress, 
telefonnummer och ålder på den föreslagne. Det ska också framgå vilken erfarenhet han/hon 
har av båtlivet, ex funktion i båtklubb/ förbund eller specifika intresseområden. Ange även 
kompetensområde utifrån medföljande bilaga, som tidigare sänts ut till samtliga förbund, och 
yrke om det bedöms vara av betydelse. Valnämnden kommer vid presentationen av 
nämndens förslag att visa en personbeskrivning på samtliga nominerade. Alltså inte bara på 
de som valnämnden föreslår. Detta för att alla ska få så god kännedom som möjligt om de 
nominerade. Personbeskrivningen gäller endast nya kandidater. På ”sittande” ledamöter 
finns den redan, men komplettera gärna om ni tycker den är för tunn. Valnämnden kommer 
sedan även att motivera sitt förslag till kandidater. 
 
Vi kommer att informera om de nominerades namn vartefter de kommer in till valnämnden. Vi 
kommer även efter nomineringstidens utgång att visa vilka de nominerade är genom 
information genom någon av SBU:s övriga kanaler. När ni nominerat en kandidat vill vi därför 
ha kandidatens godkännande att få lägga ut denna information både med bild och text. Er 
underskrift innebär att ni inhämtat kandidatens godkännande. 
 
Vi vill att ni observerar att enligt den extra Båtriksdagen beslutades att Valnämnden ska 
utökas från tre till fem ledamöter samt att de personliga suppleanterna tas bort. Vi vill även 
informera om att förslag till ledamöter i de olika kommittéerna ska ställas till Unionsstyrelsen 
då det är de, och inte Båtriksdagen, som utser dessa.   
 
OBS! Nomineringarna skall vara Valnämnden tillhanda på ovanstående adress, eller e-post, 
senast 2020-01-20. Efter detta datum lämnas de utan åtgärd. 
 
För Valnämnden 
 
 
Owe Lindström 
Ordförande 
 
Bilagor:  Befintliga funktioner 



 Nomineringsblanketter 
 Exempel på kompetenser 
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Svenska Båtunionen    2019-11-26 
Owe Lindström 
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672 32 Årjäng 
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E-post: owelind@gmail.com 
 
 
Befintliga funktioner 
 
De personer vars mandatperiod går ut är markerade med fet stil. 
 
Under verksamhetsåret 2019 har styrelsen och vissa andra funktioner haft följande 
sammansättning: 
 
Styrelsen 
 
Funktion  Namn                Vald t o m 
 
 
Ordförande  Christer Eriksson  Skånes Bf  2020 
 
Skattmästare Lasse Carlsson  Västkusten Bf 2019 
 
Ledamöter  Ulf Grape   Roslagens Bf 2019 

 Hans Öhlund  Västerbottens Bf 2019
  Inger Högström-Westerling Hjälmarens Bf 2019 

 Sören Löfgren  SMBF  2019 
 Bo Wernlundh  Västkustens Bf 

 
 Henrik de Vries  Skånes Bf  2020 
 Gary Börjesson  SMBF   2020 
 Carl-Gustaf Leijonhuvud  Mälarens Bf  2020 
 Hans-Jörgen Alsing  Hälsinglands Bf 2020 
 

Samtliga står till förfogande för  omval 
    
Revisorer   Leif Zadig   Skånes Bf  2019 
  

Björn Axelsson  Östergötlands Bf 2020 
 
Leif Zadig står till förfogande för omval. 
  
 
 
 
 



 
 
Funktion  Namn               Vald t o m 
 
 
Revisorssuppleant Mats Norell   Dalarnas Bf 2019 
 

Karl-Axel Tervell  Värmlands Bf 2020 
 
Mats Norell står till förfogande för omval  

 
 
Förtjänsteteckennämnd  
 
Ledamöter  Christer Eriksson (ordf) Skånes Bf    2019 
  Sten Olsson  Bottenvikens Bf 2019 
  Göran Persson  Roslagens Bf 2019 
 
Samtliga står till förfogande för omval 
 
Valnämnd 
 
Ledamöter  Owe Lindström (ordf.)  VVDK Bf    2019 
  Lars Afzelius  Västkustens Bf 2019
  Eva Srejber  SMBF  2019 
   
   
Samtliga står till förfogande för omval. De personliga suppleanterna redovisas inte då denna 
funktion upphör i och med den extra Båtriksdagens beslut om att Valnämnden ska utökas 
från tre till fem ledamöter. 
 
 
Valnämnden förutsätter att de personer som nomineras är tillfrågade och har ställt sig till 
förfogande till föreslagen funktion. 
 
Nomineringarna skall vara Valnämnden tillhanda senast 2020-01-20 under adress enligt 
brevhuvudet. 
 
Eventuella frågor under nomineringstiden kan ställas till 
 
Owe Lindström  0573-71 11 27, 070-8383949 
Lars Afzelius  070-5207435 
Eva Srejber   magdalenaytterby@gmail.com 
 
 
 
 
 


