US Protokoll 2020-2
Datum: 2020-01-31 och 0201
Plats: Hotell Heden i Göteborg
Deltagare:
Christer Eriksson
Hans-Jörgen Alsing
Inger Högström-Westerling
Gary Börjesson
Hans Öhlund
Ulf Grape
Bo Wernlundh
Lasse Carlsson
Henrik de Vries
Peter Karlsson
Anmält frånvaro:
Carl-Gustaf Leijonhuvud
Sören Löfgren

Dagordning
1.

2.
3.

Mötets öppnade
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
Genomgång av helgens aktiviteter

Stora Båtklubbsdagen Göteborg

3.1 Peter gick igenom körschemat för helgens aktiviteter i samband
med Stora Båtklubbsdagen.

Båtmässans program och genomförande

3.2 Genomgång av montertjänsten och de olika moment som skall
utföras i samband med att man ansvarar för temadagen.
Beslut om plats för Unionsrådet 14-15 november 2020.
3.3 Olika alternativ diskuterades. Beslutet delegerades till AU.

4.

Fastställande av texter till Båtriksdagens handlingar
Texter till verksamhetsberättelse och bokslutskommentarer

4.1 Verksamhetsberättelsen gicks igenom och Inger HW fick i uppdrag att
gå igenom texterna och utföra eventuella språkliga justeringar.
Bokslutskommentarerna gicks igenom och US konstaterade att
det kvarstår en del att arbeta med. Kommentarerna skall vara
klara till den 7:e februari.
4.2 Motionssvar
Sammanställning av motionssvar.
Motionssvaren gicks igenom, diskuterades och godkändes efter
en del ändringar. Motionssvaren kommer att skickas ut med
handlingarna till Båtriksdagen 2020.
Ulf G reserverade sig mot styrelsens svar till motion nr 5.

4.3 Propositioner
a. Stadgeändring med utgångspunkt från diskussioner under
Unionsrådet. Beslutades att lägga fram propositionen till
kommande Båtriksdag.
b. Proposition kring placeringspolicy diskuterades och Lasse
C fick uppdraget att skriva den.

4.4 Förslag till verksamhetsplan 2020
Den14/2 skall verksamhetsplanen vara klar. US fick i uppdrag att
gå igenom sina respektive ansvarsområden.
4.5 Förslag till budget 2020-2021
Förslaget diskuterades. Skattmästaren fortsätter att arbeta med
förslaget och mailar ut det till US när det är färdigt.

5.

Utvärdering av Styrelsens arbete 2019
Punkten bordlades till kommande möte.

6.

Planering av ordförandekonferensen
Ordförandekonferensens innehåll

6.1 Mötet går av stapeln söndagen den 1:a mars mellan klockan 10
och 16.
Diskussion kring vad som är viktigt att deltagarna från förbunden
och US ledamöter får med sig hem plus upplägg och fördelning av
arbetsuppgifterna.
7.

Nästa möte:
18 Februari, kl. 10.30, SBU kansli.

8.

Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagandet.

Beslut:
Det beslutades att till AU delegera beslutet om plats för
kommande UR.
Inger HW fick i uppdrag att se över det språkliga innehållet i
Verksamhetsberättelsen.
Proposition kring placeringspolicy. Lasse C fick uppdraget att
skriva den.
Det beslutades att lägga fram propositionen om medlemsbegreppet till kommande Båtriksdag.
US fick i uppdrag att gå igenom sina respektive ansvarsområden
till Verksamhetsplanen.

___________________
Christer Eriksson
Ordförande

__________________
Ulf Grape
Sekreterare

