
Svenska Båtunionens 
VERKSAMHETSPLAN 2020



VERKSAMHETSPLAN 20202

INNEHÅLL

sid 3  Grundläggande värderingar för Svenska Båtunionen
 
  Svenska Båtunionens roller och funktioner 

sid 4 Unionsstyrelsen

sid 5 Juridiska kommittén

sid 6 Sjösäkerhetskommittén

sid 7 BAS –kommittén

sid 10 Miljökommittén

sid 11 Redaktionskommittén

sid 12 Barn- och Ungdomskommittén

sid 14 Kansliet  



VERKSAMHETSPLAN 2020 3

SVENSKA BÅTUNIONENS VERKSAMHETSPLAN 2020
 
Svenska Båtunionens verksamhetsplan ska uppfattas som stöd för den centrala, regionala 
och lokala verksamheten i syfte att öka våra möjligheter att nå de gemensamma målen. Vi vill 
med denna plan främja medlemmarnas delaktighet, verka för demokrati och stimulera ideella 
krafter.
 

Grundläggande värderingar för Svenska Båtunionens verksamhet

”Tillsammans skapar vi det goda båtlivet”
 
Vi samverkar med andra organisationer i våra kärnfrågor.
Vi arbetar med aktivt främjandearbete för sjösäkerhet, miljö,  
båtklubbsjuridik och aktuella båtklubbsfrågor för våra båtklubbar.
Vi välkomnar nya generationer att ta plats i framtidens båtliv.
Vi värnar allemansrätten.
Vi välkomnar nya grupper in i båtlivet.
Vi välkomnar anslutna medlemmar på alla nivåer inom SBU att  
engagera sig i organisationen.
Vi arbetar för en demokratisk verksamhet.

Upplands Väsby Båtsällskap har firat sitt 70-årsjubileum. Med och arrangerade var bland annat Janne Larsson, ordförande, Gun 
Bülow, biträdande klubbmästare, Bim Milde, klubbmästare och Tommy Hammar, sekreterare.
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UNIONSSTYRELSEN

UPPDRAG
Att fastställa Svenska Båtunionens inriktning utifrån demokratiska principer, stadgar, direktiv, 
fastställda planer och beslut fattade av Båtriksdagen. Att genom kommittéer och arbetsgrup-
per aktivt bevaka och sätta inriktningen för båtlivets frågor internt och externt. Att säkerställa 
kansliets verksamhet och att förse kansliet med viktig information inför Båtriksdag, Unionsråd 
och övriga möten, inom det tidsspann som stadgar och direktiv förespråkar. Att på en strate-
gisk nivå samverka med övriga båtlivsorganisationer, myndigheter, förbund och båtklubbar i 
landet. Att se till att demokrati genomsyrar all verksamhet.

VERKSAMHET
Att genomföra Båtriksdagen och Unionsrådet. Att genomföra Ordförandekonferens.  
Arbeta för nära kontakter med riksdagens fritidsbåtnätverk. Att deltaga i förbunds- 
konferenser, förbundsträffar samt Stora Båtklubbsdagen i Göteborg och i Stockholm.  
Att deltaga i planering och arrangera deltagande i SBU:s monter på båtmässorna i Göte- 
borg och i Stockholm. Att samverka med myndigheter och nationella och internationella orga-
nisationer som arbetar med viktiga frågor för båtlivet och att delta i möten tillsammans med 
dessa. Att utöva tillsyn över kommittéerna så att beslutad verksamhet genomförs. Att pröva 
ansökningar som avser bidrag ur SBU-fonden och båtklubbslån samt att ge kansliet anvis-
ningar för arbetet.
 
MÅL
Att utöka samarbetet med förbunden.
Att verkställa de beslut som fattats på Båtriksdagen. 
Att utveckla BAS för att uppfylla våra medlemmars behov.
Att Båtliv vidmakthåller sitt höga läsvärde.
Att Svenska Båtunionens intäkter används så verksamhetseffektivt som möjligt. 
Att organisationen stärker sin ställning gentemot regering, riksdag, myndigheter och  
andra organisationer som en självklar part i alla frågor avseende båtliv på såväl nationell  
som internationell nivå.
 

SBU:s styrelse som valdes på Båtriksdagen i Linköping med ordförande Christer Eriksson i förgrunden.
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Juridiska kommittéen

UPPDRAG
Att erbjuda båtklubbar och båtförbund generell rådgivning och vägledning i juridiska frågor 
såsom medlemsärenden, arrendefrågor, moms- och skattefrågor samt stadgeärenden. Att 
aktivt verka för informationsträffar och utbildning.

VERKSAMHET
Att löpande under verksamhetsåret vara båtklubbar och båtförbund till hjälp genom att  
lämna generella råd och hänvisningar i juridiska frågor.

MÅL
Att svara på inkomna frågor inom 14 dagar.

Övergivna båtar på klubbens område kan vara ett problem. 
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Sjösäkerhetskommittén

UPPDRAG
Att verka för ökad sjösäkerhet. 
Att förse styrelse och kansliet med material i sjösäkerhetsfrågor. 
Att vara SBU:s stöd i sjösäkerhetsfrågor och en resurs till styrelse och kansli. 
Att driva sjösäkerhetsfrågor internt inom organisationen och externt via kansliet. 
Att samverka med myndigheter och organisationer i sjösäkerhets- och hamnfrågor (kopplat  
till fritidsbåtshamnar) samt att svar via Unionsstyrelsen ges till myndigheter i berörda frågor. 

VERKSAMHET
Revidera materialet ”Egenkontroll av fritidsbåt” och öka spridningen av det.
Marknadsföra nyttan av att använda flytväst och genomföra en flytvästkampanj. 
Marknadsföra vikten med utbildning inom sjösäkerhet och sjösäkerhetsutrustning. 
Marknadsföra nyttan med nödsändare och mobilskydd till mobiltelefon. 
Marknadsföra Hamnboken och Egenkontroll av hamn.
Delta i SBU:s monter på båtmässorna och informera om:
- Vikten av att använda flytväst och övrig säkerhetsutrustning. 
- Vikten av att kontrollera sin båt innan sjösättning (Egenkontroll av båt). 
- Vikten av säkra fritidsbåtshamnar (Hamnboken och Egenkontroll av hamn). 
Ordförande i Sjösäkerhetskommittén är kontaktperson mot Svenska Sjö i sjösäkerhetsfrågor 
och representerar SBU i Sjösäkerhetsrådet. 

MÅL
Att fler båtägare gör Egenkontroll av fritidsbåt. 
Att fritidsbåthamnarna blir säkrare.
Att fler och helst alla använder flytväst.
Att nödsändare och mobilskydd till mobil används. 
Att fler utbildar sig i navigationskunskap och att använda skyddsutrustning. 

Det är viktigt att kontrollera sin båt innan sjösättning.
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BAS-kommittén

UPPDRAG
Att tillhandahålla ett säkert och användarvänligt administrationsverktyg för klubbar, förbund 
och SBU centralt i syfte att underlätta och effektivisera nödvändig administration. Utveckla 
BAS enligt användarnas önskemål inom givna ekonomiska och tekniska ramar. Upprätthålla 
och utveckla BAS stöd– och utbildningsorganisation. Ansvara för systemdrift, systemsäkerhet 
och teknisk support. Kommunicera nyheter och information om BAS i enlighet med kommuni-
kationsplan. Öka användningen av BAS.

VERKSAMHET
Lyfta BAS tekniska plattform samt utveckla användargränssnittet (separat projekt). Sprida 
information om och marknadsföra BAS genom deltagande på event som till exempel Stora Båt-
klubbsdagen, förbundskonferenser, m m. Stödja BAS-coacherna så att de kan delta i support-
verksamheten. Användarsupport genom BAS–coacher och supportforum i BAS. Genomföra 
användarutbildningar med hjälp av BAS-coacher. Utbilda nya och fortbilda befintliga BAS-
coacher. Formulera kravspecifikationer och planera utveckling av BAS med hjälp av BAS Pro-
duktråd (grupp, bestående av BAS-användare, utsedd av BAS-kommittén). Kommunikation enligt 
kommunikationsplan. Underhåll av användarmanualer och produktion av instruktionsfilmer.

MÅL
Alla båtförbund ska utse minst en BAS-coach som ansvarar för samordningen av användarstöd 
och utbildning inom förbundet. Öka antalet klubbar till minst 550 klubbar som i sin verksamhet 
använder olika verktyg i BAS-K samt att minst 20 båtförbund använder olika verktyg i BAS-F.
Att 20% av alla supportärenden utreds av BAS-coacher i slutet av året.
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Miljökommittén

UPPDRAG
Att ansvara för SBU:s miljöarbete. Att skapa trovärdighet för båtmiljöfrågorna hos allmänhet 
och myndigheter. Att representera i nationella och internationella båtorganisationer och  
verka för att regler baseras på vetenskaplig grund. Att genomföra analyser och undersökningar 
i egen regi där det saknas relevanta data. Att skapa opinion inom båtbranschen och hos be-
slutsfattare för en realistisk hantering av båtmiljöfrågor. Att via de kanaler SBU förfogar över 
sprida aktuell information samt skicka ut pressmeddelanden när det anses befogat. Att råd-
göra och samarbeta med övriga båtorganisationer för att agera med största möjliga tyngd och 
bredd i båtlivets miljöfrågor.

VERKSAMHET
Att planera och genomföra årliga miljökonferenser för båtklubbar och båtförbund. Att vara  
remissinstans för båtmiljöfrågor. Att ansvara för Båtmiljö.se. Att ta emot nomineringar och 
utse en årlig miljöpristagare. Att besvara frågor som ställs via miljo@batunionen.se. Att i 
samarbete med båtmiljöcoacherna stötta båtförbund och båtklubbar i miljöarbetet. Att repre-
sentera SBU i Båtmiljörådet, Havs- och vattenmiljörådet samt i nationella och internationella 
organ som rör båtmiljöfrågor. Att fortsätta mäta metaller i vatten för att erhålla trovärdiga 
mätserier. Att hålla sig uppdaterad och vara rådgivande när det gäller bestämmelser, färger 
och alternativa metoder för att hålla båtbottnar fria från beväxning. Att följa aktuell informa-
tion beträffande invasiva arter och informera om hur man kan agera för att minimera riskerna. 
Att vårda kontakterna med Svenska Kryssarklubben (SXK) Svenska Seglarförbundet (SSF) och 
Sweboat. Verka för att det finns miljösamordnare i våra båtklubbar.

MÅL
Att genomföra en miljökonferens i Göteborg och en i Stockholm i samband med båtmässorna. 
Att hålla Båtmiljö.se uppdaterad. Att dela ut ett miljöpris. Att skicka ut minst två nyhetsbrev. 
Att vara representerad i nationella och internationella organ som rör båtmiljöfrågor.

Miljökommittén ansvarar för Svenska Båtunionens miljöarbete. 
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Redaktionskommittén

UPPDRAG 
Informera i aktuella båtlivsfrågor, om båtlivsupplevelser samt för båtlivet nödvändiga produk-
ter. Förmedla information från Svenska Seglarförbundet. Bilda opinion i angelägna båtlivs- 
frågor. Informera om Svenska Båtunionens olika verksamheter. Producera Båtliv med fyra  
nummer under februari–juni och två under september–december, varav två nummer under 
våren med 88 sidor + omslag 4 sidor och övriga nummer med 76 sidor + omslag 4 sidor. 
Producera minst tio digitala nyhetsbrev under hela året. Utse och administrera arrangemanget 
Årets Båtklubb och medverka i arrangemanget Båtlivets Unga Hjältar. Arrangera läsarresa till 
båtmässan i Helsingfors . 

VERKSAMHET
Produktion av sex nummer av Båtliv och minst tio digitala nyhetsbrev, besök hos båtklubbar  
och båtförbund, båtmässor, deltagande i nationella SBU-arrangemang och samverkan med 
kommittéer, myndigheter, läsare och övriga kontakter. Sammanställning av årets mest upp-
märksammade artiklar/frågor. 

MÅL
Produktion av sex nummer av Båtliv och tio digitala nyhetsbrev.



VERKSAMHETSPLAN 202012

Barn- och Ungdomskommittén

UPPDRAG
Att presentera material och verktyg som underlättar för förbund och klubbar att genomföra 
verksamhet och aktiviteter riktade mot barn och ungdomar. Att vara SBU:s ansikte utåt i barn 
och ungdomsfrågor.

VERKSAMHET
Att genom vår tidning, hemsidan, vid olika sammankomster marknadsföra och berätta om det 
uppdaterade och digitaliserade instruktions- och utbildningsmaterialet. Fortsätta besöka  
förbund och klubbar för att hitta fler goda exemplen som kan tjäna som hjälp till att vidare- 
utveckla instruktions- och utbildningsmaterialet. Att fortsätta arbetet med det nationella ung-
domsrådet som rådgivande och idéskapande organ för kommande ungdomsverksamhet. Delta 
i SBU:s monter vid Båtmässan och Stora Båtklubbsdagen i Göteborg och i Stockholm mark-
nadsföra det nya utbildningsmaterialet. 

MÅL
Att marknadsföra det uppdaterade utbildningsmaterialet och ungdomsledarinstruktionen  
till samtliga båtförbund och båtklubbar. Att med hjälp av ungdomsrådet skapa en plan för 
Svenska Båtunionens ungdomsverksamhet. Att det finns en ”ungdomsreporter” och  
ungdomsreportage i tidningen Båtliv.

Ungdomar i Gårdsten lär sig segla. Fr.v.: Daniel Ibrahim, Taisa Petreska, Kawther Alabdulkarim, Daran Ibrahim, Gertrud Dahl-
berg,Yasmin Kamal, och Anastassija Petreska. Segelbåten som användes under kursen är av typ Topper Omega och de var 3–4 
ungdomar i varje båt.
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Jolleseglaren 1
SVENSKA BÅTUNIONENS BÅTSKOLA

Jolleseglaren 2

SVENSKA BÅTUNIONENS BÅTSKOLA

Ungdomsverksamhet
i båtklubben

SVENSKA BÅTUNIONENS HANDBOK



VERKSAMHETSPLAN 202014

Kansliet

VERKSAMHET
Att driva Svenska Båtunionens dagliga verksamhet i enlighet med styrelsens anvisningar. 
Projektleda nedan angivna projekt.

MÅL
Stärka kontakten mellan kansliet och våra regionala förbund och två riksomfattande  
båtklubbar.

PROJEKT 2020 SOM DRIVS AV KANSLIET

1.SBU-AKADEMIN

UPPDRAG
Att starta en egen utbildningsorganisation inom SBU.

MÅL 
Att tillhandahålla utbildningar och seminarier anpassade för förbundens och  
båtklubbarnas verksamhet.

Fr.v. Patrik Lindqvist, Peter Karlsson, Cecilia Obitz, Mari-Ann Johansson och Carl Zeidlitz arbetar på kansliet.
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2. XRF-PROJEKTET

UPPDRAG
Att tillse att inventering av biocider är 
möjlig att utföra av båtklubbar anslutna 
till regionala båtförbund inom Svenska 
Båtunionen med hjälp av XRF-metodik.

MÅL
Att båtklubbar inventerat förekomsten 
av biocider på båtbottnar med hjälp av 
XRF-instrument och i enlighet med av 
Svenska Båtunionen och Sweboat fram-
tagen mätmetodik.

 

XRF-mätning på båtskrov hos Saltsjöbadens Båtklubb.



Svenska Båtunionen
af Pontins väg 6, 115 21 Stockholm
Tel 08-545 859 60 Fax 08-545 859 69
batunionen.se


