
 
 

US Protokoll 2020-5 
 
Datum 2020-03-17 
Tid och plats kl. 16.00 – 18.00, telefonmöte 
 
Deltagare: 
Christer Eriksson  
Hans-Jörgen Alsing 
Hans Öhlund  
Ulf Grape 
Bo Wernlundh 
Lasse Carlsson 
Sören Löfgren 
Henrik de Vries 
Gary Börjesson 
 
 
Anmält frånvaro: 
Carl-Gustaf Leijonhuvud  
Inger Högström-Westerling 

 

 
 
 

1. Öppning av mötet 
Ordförande öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna 
 

2. Dagordningen  
Dagordningen godkändes 

 
3. Föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna 
 

4. Rapport från ordförande 
SXK kontaktat ordförande angående remissvar i promillefrågan. US vidhåller 
sin tidigare inställning i frågan att vi inte tar ställning till några promillegränser 
på sjön. 
Valberedningen ställt fråga om valberedningens kandidat till ny styrelsemedlem 
kan vara adjungerad till US.  
Beslut att adjungera valberedningens kandidat till ny ledamot till US 
 
 



5. Rapport Båtmässegruppen 
Hans-Jörgen A, Inger HW och Bo W är nöjda med årets monterplacering både i 
Göteborg och i Stockholm.  
De kommittémedlemmar som bemannat montern är överlag nöjda. 
Diskussion kring Barn & Ungdoms och Juridiska kommittéernas fortsatta 
deltagande ledde fram till att bägge kommer att delta även kommande mässor.  
Kansliets insats i samband med Båtmässorna har fungerat mycket bra.  
En utvärdering av SBU:s deltagande i mässorna kommer att presenteras. 

 
6. Uppföljning av inställd Båtriksdag 

Diskussion kring alternativet att förlägga BRD/UR i Karlstad. Men en 
avbokningsavgift på 25% plus full betalning för kommande event bedömdes 
vara för dyrt. I stället förordades Solna som alternativ. 
Diskussion kring att genomföra BRD som en videokonferens.  
Beslut: att bilda arbetsgrupp bestående av; Ulf G som sammankallande, Hans 
Ö, Henrik de V, Peter K och Patrik L för att utreda frågan och eventuella 
tekniska lösningar. 

 
7. Principer för nya Båtklubbslån 

Vi behöver göra en riskbedömning av de lån vi borgar för. Med tanke på 
marksaneringssituationen i några båtklubbar och en eventuell spridning av 
fenomenet i landet med de risker som SBU tar om klubben går i konkurs.  
SBU borgar för ca 25 miljoner kr i lån till ca 45 båtklubbar.  
Beslut: att bilda en arbetsgrupp som skall bestå av; Gary B, Christer E och 
Lasse C för att utreda hur vi ska hantera Båtklubbslån i framtiden och även se 
över dagens situation. 

 
 

 
8. Framtidens miljöorganisation / hur går vi vidare 

Miljökommittén har bestått av åtta ledamöter i början av mandatperioden. Tre 
har klivit av och det återstår därmed fem.  
Det är ett hårt tryck på kommittén med många frågor som kommer in.  
Dessutom skall hemsidan båtmiljö.se. hållas uppdaterad. 
Diskussion kring Miljökommitténs arbete. US borde vara mer involverat i 
miljökommitténs arbete. Hur kan vi komplettera kommittén för att kompensera 
för de som hoppat av? 
Hans Jörgen A har börjat skissa på en ny arbetsordning. Kansliets roll i arbetet 
viktig med en miljöexpert anställd.  
Båtmiljöcoacherna bör knytas närmare till kommittén.  
 
Beslut: att bilda en arbetsgrupp bestående av Bo W och Hans Jörgen A för att 
utreda frågan om hur kommittén ska arbeta vidare. 
 
 

9. Anställning av ny miljöexpert 
Ny-gammal kandidat till tjänsten åter aktuell. Enligt Hans Jörgen A en mycket 
bra kandidat. 
Diskussion kring hur vi ska gå vidare. 



Bo W och Hans Jörgen A fick i uppdrag att även här utreda frågan innan beslut 
tas.  
Christer E kontaktar kandidaten för att hålla hen uppdaterad i var vi befinner 
oss i processen.  
 

 
10. Framtidens styrelsemöten 

Diskussion kring hur vi ska hålla mötena under rådande omständigheter med 
Covid 19 och smittorisken.  
Diskussionen resulterade i att US fann det lämpligt att fortsätta med 
telefonmöten fram till att situationen tillåter fysiska möten.  
 

 
11. Nästa möte 

Beslut: att ha lite tätare och kortare telefonmöten. 
Nästa möte blir den 31/3, klockan 16.00-18.00 

 
12. Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagandet. 
 
 
Beslut: 

 Att adjungera valberedningens förslag till ny ledamot till US. 

 Att bilda arbetsgrupp bestående av; Hans Ö, Henrik de V, Ulf G, Peter K 
och Patrik L för att utreda frågan om möjligheten att genomföra BRD 
som en videokonferens och eventuella tekniska lösningar. 

 Att bilda en arbetsgrupp som skall bestå av; Gary B, Christer E och 
Lasse C för att utreda hur vi ska hantera Båtklubbslån i framtiden och 
även se över dagens situation. 

 Att bilda en arbetsgrupp bestående av Bo W och Hans Jörgen A för att 
utreda frågan om hur kommittén ska arbeta vidare och titta närmare på 
anställningen av en ny miljöexpert. 

 Att ha lite tätare och kortare telefonmöten så länge situationen med 
smittrisker kvarstår 

 
 
 
 
 
_________________  __________________ 
Ordförande   Sekreterare 
Christer Eriksson   Ulf Grape 
 
 
 

 
 
 
 


