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Nominering inför Båtriksdagen 2019 
 
Inför nomineringen till SBU:s styrelse lämnar Valnämnden följande information.  
 
Lasse Carlsson, Hans Öhlund, Sören Löfgren, Ulf Grape, Inger Högström Westerling samt Bo 
Wernlundh har meddelat att de står till förfogande till omval på BR 2020. 
 
Vid Unionsrådet 16 - 17 november sker en kort presentation av styrelseledamöter som står till 
förfogande för omval samt av båtförbunden vid denna tidpunkt till valnämnden inlämnade 
nomineringar. Det står alltså båtförbunden fritt att redan inför Unionsrådet nominera personer till 
unionsstyrelsen. Samtliga som nomineras innan Unionsrådet kommer i senare utskick att presenteras 
med en utförligare personbeskrivning 
 
Som en hjälp i nomineringsarbetet har valnämnden identifierat ett antal erfarenhets- och 
kompetensområden som är en tillgång om de finns representerade bland ledamöterna i styrelsen. 
Båtlivserfarenhet och föreningserfarenhet är nödvändiga hos samtliga ledamöter i styrelsen. 
Föreningserfarenhet ger dels de nödvändiga kunskaperna om formerna för arbetet i och villkoren för 
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ideella föreningar, dels om att grunden för ett gott resultat är förmågan att finna 
samförståndslösningar. Inom ramen för föreningserfarenheten är det en fördel att kandidater har 
erfarenhet av styrelsearbete. Nedan framgår de kompetenser (kunskaper/erfarenheter) som bör 
finnas representerade i unionsstyrelsen utifrån ansvar och förväntad verksamhet (ingen 
rangordning):     

o Erfarenhet att företräda en större organisation    
o Kunnighet och intresse för offentlig förvaltning, process och beslutsordningar (för att kunna 

fånga upp och tidigt kunna ge synpunkter på lag- och regelförslag och tillämpningar – 
kommunalt, länsstyrelser, myndigheter etcetera) 

o Ekonomikompetens/budget/verksamhetsplanering/redovisning 
o Miljökunskap/miljöteknik 
o Sjösäkerhetskompetens i vid bemärkelse 
o IT-stöd för både framtida behov och dagens BAS  
o Information om båtlivets villkor och möjligheter (lobbyverksamhet)  
o Erfarenhet av barn- och ungdomsverksamhet 
o Arbetsgivar- och arbetsledarerfarenhet  

 
För föreslagna kandidater ska åtföljas en personbeskrivning med namn, adress, telefonnummer och 
ålder på den föreslagne, erfarenheter av båtlivet, ex funktion i båtklubb/förbund eller specifika 
intresseområden samt kompetensområden enligt ovan samt yrke om det bedöms vara av betydelse.  
Samtliga nominerade ska också uttrycka två viktiga områden inom båtlivet som SBU bör/ska/måste 
driva. Det ska ge en fingervisning om vilka båtlivsfrågor den nominerade brinner för. 
 
Vid Valnämndens genomgång av föreslagna kandidaterna noteras bland annat hur många 
nomineringar de olika kandidaterna fått. Det är därför viktigt att förbunden nominerar de kandidater 
som man vill se på de olika posterna oberoende av kandidaternas förbundstillhörighet.   
 
Valnämnden kommer vid presentation av sitt förslag att visa personbeskrivningarna på samtliga 
nominerade i syfte alla ska få så god kännedom som möjligt om de nominerade. Personbeskrivningen 
gäller samtliga kandidater eftersom vi vill ha in mer utförlig information än tidigare.  
 
Valnämnden informerar samtliga förbund om gjorda nomineringar efter hand som de har sänts in till 
valnämnden. Efter nomineringstidens utgång informeras även om samtliga nominerade på SBU:s 
hemsida. När en kandidat har nominerats ska det framgå att kandidaten godkänner att information 
med både text och bild presenteras på hemsida, informationsbrev och i utskickade handlingar. 
Förbundets underskrift innebär att kandidatens godkännande har inhämtats. 
 
Valnämndens förslag utsänds till samtliga förbund senast sex veckor före båtriksdagens 
genomförande.  
 
OBS! Nomineringar skall vara Valnämnden tillhanda senast 2020-01-20  på ovanstående adress eller 
e-post.  Nomineringar som når valnämnden efter detta datum lämnas utan åtgärd. 
 
Valnämnden förutsätter att de personer som nomineras är tillfrågade och har ställt sig till förfogande 
till föreslagen funktion. 
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I detta utskick redovisar vi vilka som står till förfogande till unionsstyrelsen. Övriga funktioner 
redovisas i utskick som kommer efter Unionsrådet. Vad det gäller den ovanstående nämnda 
personbeskrivningen så kommer även dessa blanketter efter Unionsrådet. 
 
 
 
Eventuella frågor under nomineringstiden kan ställas till 
 
Owe Lindström 0573-71 11 27 (bostaden), 070-8383949 
Lars Afzelius  0705-207435 
Eva Srejber  magdalenaytterby@gmail.com 
 
 
För Valnämnden 
Owe Lindström 
Ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
Bilagor:  1. Valnämndens verksamhet enligt vid båtriksdagen 2018 fastställda direktiv 
 2. Nominering till Båtriksdagen 2020, Unionsstyrelsen 
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Bilaga 1 
 
1. 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 styrelsens ledamöter 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. 
 
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 
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      Bilaga 2 
 
 
2. Nominering till Båtriksdagen 2020 
 
De personer vars mandatperiod går ut är markerade med fet stil. 
 
Under verksamhetsåret 2019 har styrelsen haft följande sammansättning: 
 
Styrelsen 
 
Funktion  Namn                Vald t o m 
 
Ordförande  Christer Eriksson  Skånes Bf  2020 
 
Skattmästare  Lasse Carlsson  Västkusten Bf 2019 
 
Ledamöter  Bo Wernlundh  Västkustens Bf 2019 

 Inger Högström-Westerling Hjälmarens Bf 2019 
 Sören Löfgren  SMBF  2019 

  Ulf Grape   Roslagens Bf  2019 
  Hans Öhlund   Västerbottens Bf 2019 
 

 Henrik de Vries  Skånes Bf  2020 
 Gary Börjesson  SMBF  2020 

  Carl-Gustaf Leijonhuvud  Mälarens Bf  2020 
  Hans-Jörgen Alsing  Hälsinglands Bf 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    


