
 

US Protokoll 2020-1 
Datum: 2020-01-16 kl 10.30 

Plats: SBU-Kansli 

Deltagare: 
Christer Eriksson 
Hans-Jörgen Alsing 
Sören Löfgren – deltog fram till och med punkt 5. 
Hans Öhlund 
Ulf Grape 
Bo Wernlundh 
Lasse Carlsson 
Henrik de Vries – med på telefon från punkt 6 
Peter Karlsson 
 
Adjungerade för delar av mötet: 
Cecilia Obitz 
Patrik Lindqvist 
Carl Zeidlitz 
Mari-Ann Johansson 
 
Anmält frånvaro: 
Inger Högström Westerling 
Gary Börjesson 
Carl-Gustaf Leijonhuvud  
 
 
 

 

Dagordning  

1. Mötets öppnade 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes.  

 

 

3. Föregående protokoll  

 Föregående protokoll gicks igenom och följande ändringar 
genomfördes: 
Bilaga till punkten 5.2 har lagts till. 

 

 



4. Rapporter  

 

4.1 Ordförandes rapport 

Ordförande gav en muntlig rapport kring sammanställningen av 

rapporterna från US-ledamöternas besök ute hos förbunden. 

Rapporten godkändes.  

Ordförande rapporterade muntligt kring utvärderingssamtal 

med US-ledamöterna. Rapporten godkändes.  

 

   

4.2 Ekonomi 

Skattmästaren rapporterade inför Göteborgsmötet om den 

planerade budgeten för 2020. Rapporten diskuterades och 

beslut kommer att tas under kommande möte.   

Beslut att bjuda in SBU:s alla förbundsordförande för att 

diskutera verksamhet och budget för de kommande åren. 

Datum för mötet blir den 1:a mars. Plats meddelas senare.  

 

   

4.3 Kansliet  

4.3.1 Ny hemsida - Carl Z gick igenom förslaget på hur den 

kommande hemsidan kan komma att se ut. Rapporten 

godkändes. 

 

4.3.2 Nina Hertzberg tillträder sin tjänst fredagen den 31/1  

4.3.3 

 

4.3.4 

Stora Båtklubbsdagen – Peter rapporterade muntligt om vad 

som gäller för US under Båtklubbsdagen.  

Den planerade miljökonferensen i Göteborg ställs in på grund 

av för få anmälningar. Hans-Jörgen ställde en fråga hur 

konferensen marknadsförts och Peter K redogjorde för detta. 

 

   

4.4 Båtmässegruppen – Muntlig rapport om status när det gäller 

båtmässorna i Göteborg respektive Stockholm. Rapporten 

godkändes.  

 

   

4.5 Ungdomskommittén: Reviderat utbildningsmaterial – Ulf och 

Cecilia presenterade status på utbildningsmaterialet. Allt skall 

vara klart till Båtmässan och Stora Båtklubbsdagen i Göteborg. 

 

 

5. Från föregående möten bordlagda ärenden 

 



5.1 2019-11:6.5 Ev. båtlotteri – Efter att ha lyssnat med de 100 

största båtklubbarna togs beslut att inte delta i båtlotteri.  

 

   

6. Ärenden för behandling 

 

6.1 Ändring av stadgarnas original i enlighet med extra BRD beslut 

Kansliet ombesörjer att ändringen blir införd och utlagd på 

hemsidan. 

 

   

6.2 Förslag från BVBF gällande Mobil-app för Svenska Båtunionen. 

Carl Z rapporterade muntligt om vad ett mobil-approjekt 

innebär och US beslutade att för tillfället inte gå vidare med ett 

sådant projekt.  

 

 

6.3 Protokollshantering, rapporter, bilagor, utskick av styrelsens 
arbetsmaterial.  

Bilagor som hänvisas till i protokoll skall finnas med på 

hemsidan. Arbetsmaterial biläggs inte protokollet.   

 

  

  

   

6.4 Fastställande av ny grafisk manual för Svenska Båtunionen 

Carl Z gick igenom det förslag som tagits fram. Förslaget 

diskuterades. Det beslutades att gå vidare med förslaget för att 

fatta slutligt beslut vid nästa möte. 

 

 

 

 

6.5 Genomgång och fördelning av inkomna motioner  

6.5.1 

 

 

6.5.2 

Motion från SBU:s revisorer: Motion kan, enligt stadgarna, 

endast lämnas av båtförbund, varför inkommen motion från 

revisorerna inte kan tas i beaktande.  

Övriga inkomna motioner gicks igenom och fördelades ut till US 

ledamöter för skriftligt yttrande.  

 

 

   

6.6 Styrelsens propositioner  

 Bordlades till kommande möte i Göteborg.  

  



 

 

6.7 

 

 

6.8 

 

 

Projekt ”Upplev Båtlivet”  

Det beslutades att inte delta i projektet. 

 

Nominering till Svenskt Friluftslivs styrelse 

US nominerade Sören L till Svenskt Friluftslivs styrelse. 

 

 

 

7. Nästa möte:  

 

7.1 2020-01-31, kl. 13.00 Hotell Heden, Göteborg  

   

8. Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagandet. 

 

Beslut: 

Att bjuda in alla SBU:s förbundsordförande till en diskussion 

kring verksamhet och budget. 

Att inte delta i båtlotteri. 

Att inte gå vidare med mobil-app projekt. 

Att gå vidare med grafiska manualen för slutligt beslut vid nästa 

möte. 

Att inte gå med i projektet ”Upplev Båtlivet” 

Att nominera Sören Löfgren till Svenskt Friluftslivs styrelse.  

 

 

 

 

 

________________________                            _________________________ 

Christer Eriksson                                    Ulf Grape 

Ordförande                                          Sekreterare 

 

 


