Unionsstyrelsens svar på motion nr 8 från Skånes Båtförbund angående
”Prioriterade frågor för Svenska Båtunionen”.
Unionsstyrelsen delar inte motionens beskrivning av varken styrelsens eller
kansliets arbete gentemot myndigheter, organisationer eller media under senare
tid. Tvärtom har vi genom satsningar på resurser för kommunikation och nu i år på
miljöspecialist ökat ambitionen och möjligheterna till påverkan inom hela vårt
intresseområde. Mediebevakningen av stöldsituationen av båtar och motorer är ett
bra exempel på det.
Samarbetet med myndigheter är ett prioriterat område. Unionsstyrelsen delar inte
motionärens uppfattning att SBU har en dålig omvärldsbevakning utan menar att
organisationen ofta syns och hörs och har goda relationer till aktuella myndigheter.
Svenska Båtunionen är definitivt en av de organisationer som myndigheter anser
representerar båtlivet.
Kontakter med politiska företrädare är också ett prioriterat område. Här har vår
ordförande skapat kontakt och träffar med ansvarig minister och statsråd som
exempel på aktivitet för att påverka beslutsfattare.
Utveckling av hemsida och medverkan inom sociala medier har vi också utvecklat
under senare år. Vi distribuerar information i nyhetsbrev vid många tillfällen under
året förutom förstås tidningen Båtliv.
Projektansökningar till Svenskt Friluftsliv görs årligen. Inför 2020 söktes medel för
ett omfattande projekt tillsammans med flera av våra systerorganisationer. Tråkigt
nog drog sig flera av dem ur projektet i slutskedet. Styrelsen skulle gärna se att
förbunden kom med förslag på angelägna projekt som vi gemensamt kunde driva.
Tyvärr saknas detta idag.
Det var kansliet som initierade projektet ”Kapten väst” för två år sedan och
finansierade till fullo av projektmedel från Svenskt Friluftsliv. Det gjorde att vi spred
kunskap om Svenska Båtunionens arbete för sjösäkerhet under två veckor i
direktsändning i Sveriges Radios största lokalradiostation.
Det är Båtriksdagen som anger inriktning och ambition för både kansli och styrelse
via budget och verksamhetsplan. Förbundens mer direkta medverkan med förslag
på projekt och aktiviteter ser vi som önskvärd.
Unionsstyrelsen föreslår att:
Båtriksdagen avslår motionen.

