
 

US Protokoll 2020-4 
Datum: 2020-03-06 kl 10.30 

Plats: SBU:s Kansli 

Deltagare: 
Christer Eriksson (del av mötet) 
Hans-Jörgen Alsing 
Inger Högström-Westerling 
Gary Börjesson 
Hans Öhlund  
Ulf Grape 
Bo Wernlundh 
Lasse Carlsson 
Sören Löfgren 
Peter Karlsson 
 
Adjungerade från Kansliet för delar av mötet 
Mari-Ann Johansson 
Cecilia Oblitz 

Nina Hertzberg 

Carl Zeidlitz 
 
 
Anmält frånvaro: 
Carl-Gustaf Leijonhuvud  
Henrik de Vries 
 
 
 
 

 

1. Mötets öppnade 
Vice Ordförande Hans Öhlund öppnade mötet och hälsade alla 

välkomna. 

 

 

 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

 

 

 

3. Föregående protokoll 
 

 Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till 
handlingarna. 

 



 

 

4. Rapporter 
 

 

4.1 Ekonomi 

Inget speciellt att rapportera. 

 

   

4.2 Rapport från kommittéerna 

Sjösäkerhet - inget att rapportera 

 

 BAS – planerar för den nya generationen av BAS och eventuellt 

införande av Bank-Id.  

Barn & Ungdom – Det är lite trögarbetat i kommittén och rådet. 

Diskussion kring en idé att sätta ut platsannonser inför 

rekryteringen till kommittéerna för att hitta rätt deltagare i 

respektive kommitté.  

Miljökommittén – årets miljöpris delas ut till en klubb på 

Västkusten (Divers Against Ghost Nets) som dyker efter 

spöknät. 

Redaktionskommittén – Önskemål om en sida i Båtliv för att 

visa vad vi får för medlemskapet i SBU.  

 

 

4.3 Rapport från kansliet 

Muntlig rapport att miljöanställd sagt upp sig. Information kring 

orsaken och diskussion kring hur vi går vidare.  

 

 

   

4.4 Rapport från ordförande 

Ordförandemötet väl utvärderat. Skall återkomma som en årlig 

verksamhet.  

Stölderna har inte minskat. Christer kommer att kontakta 

ansvarig tjänsteman på departementet för att klargöra hur läget 

ser ut.  

 

   

4.5 

 

4.5.1 

 

 

 

Beslut om BRD och UR 

 

Angående Coronavirussmittan – Peter K skrivit en policy kring 

 hur kansliet ska agera i händelse av att situationen över till 

allmän smitta i landet. 

 

 



 

4.5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.3 

Beredskap kring Coronavirusutvecklingen och BRD 

Om vi avbokar hotell och konferens <7 dagar innan mötet blir 

kostnaden 330.00kr. Om > 7 dagar blir kostnaden halva 

beloppet.  

Beslut: AU fattar beslut om eventuellt inställande av BRD 2020 

baserat på myndigheternas rekommendationer.  

I övrigt så blir det ett personligt beslut av de enskilda 

deltagarna om deltagande eller ej.  

Skriftlig information skall gå ut till deltagarna angående vad 

som gäller vid inställt BRD på grund av Coronavirus utbrottet. 

Peter K och Christer E skriver ihop informationen till 

deltagarna.  

 

UR kommer att genomföras den 14 – 15 november i Solna på 

Hotell Park In.  

 

 

5. Från föregående möten bordlagda ärenden 

 

5.1 Utvärdering av Styrelsens arbete  

 Frågan bordlägges till det konstituerande mötet 20 – 21 april.  

   

 

6. Ärenden för behandling 

 

6.1 Programmet för Stora Båtklubbsdagen 

Genomgång av vad som gäller för Stora Båtklubbsdagen. 

Bedarö-baren mingel med deltagare efter Stora 

Båtklubbsdagens slut.  

I händelse av att någon väljer att inte delta i montern på 

Båtmässan på grund av risken för smitta av Covid 19 så måste 

man meddela Peter K detta och även meddela den kommande 

kommittén sitt beslut. Om det är endast en kvar i montern så 

lämnas montern obemannad den dagen. Mao ingen 

ensambemanning av montern.  

 

   

6.2 Från kl 13.00 Föredrag av Kristian Ehrling ang. Styrelsens 

ansvar kopplat till ansvar och stadgar avseende miljöfrågor.  

 



 

 

6.3 Strategiska miljöfrågor för Svenska Båtunionen 2020 

Möte med SBU:s Miljökommitté.. 

Hans-Jörgen Alsing och Roland Örtengren presenterar 

Miljökommitténs arbete och bakgrunden kring de rapporter som 

ges ut.  

Diskussion kring de olika siffror som presenteras i olika studier. 

Vad är den sakliga grunden som myndigheterna ska fatta beslut 

kring? 

De forskningsrapporter som redovisas i Havsmiljöinstitutets 

rapport är svåra att bemöta – men de rekommendationer som 

föreslås kan diskuteras. 

Det finns ett beslut om hur vi ska bemöta Havsmiljöinstitutets 

rapport med ett öppet brev till Havsmiljöinstitutet och en 

debattartikel framtagen av Miljökommittén, Nina H och Carl Z. 

 

Två båtklubbar i Österåker är ålagda att sanera marken vid 

båtuppläggningsplatsen till 2024. Saneringskostnaden kan bli 

mycket ekonomiskt kännbar. Diskussion kring hur SBU ska 

ställa sig när den här typen av ärenden kommer upp? 

 

Viktigt att US är mer involverad i miljökommitténs arbete 

eftersom US ledamöter skall stå bakom uttalanden och 

skrivningar i kontakten med myndigheter etc.  

 

 

 

 

7. 

 

Nästa möte: 

 

 

7.1 Fredag 4 april, Elite Hotell, Karlstad med start kl 13.30. Lokal 

anges på plats. Förslag: Presidiet bjuds in till mötet. 

 

   

 

8. Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet och tackade alla för deltagandet. 

 

Beslut: 

 



 

 

__________________________       _____________________________ 

Hans Öhlund                                       Ulf Grape 

Ordförande (Punkt 1 – 6.2 förutom 4.4) Sekreterare 

 

__________________________ 

Christer Eriksson 

Ordförande (punkten 4.4 och punkterna 6.2 – 8.) 

AU fattar beslut om eventuellt inställande av BRD 2020 baserat 

på myndigheternas rekommendationer. 

UR kommer att genomföras den 14 – 15 november i Solna på 

Hotell Park In. 

I händelse av att deltagare uteblir att delta i montern under 

Båtmässan skall detta meddelas Peter K plus nästa dags 

ansvarig för montern. 

Vi ska bemöta Havsmiljöinstitutets rapport med ett öppet brev 

till Havsmiljöinstitutet och en debattartikel framtagen av 

Miljökommittén, Nina H och Carl Z. 

 

 


