
 

 

US Protokoll 2020-6 
 

Datum 2020-03-31 

Tid och plats kl. 16.00 – 18.00, telefonmöte 

Deltagare: 

Christer Eriksson  

Hans Öhlund  

Ulf Grape 

Bo Wernlundh 

Lasse Carlsson 

Henrik de Vries 

Gary Börjesson 

Inger Högström-Westerling 

Peter Karlsson 

Anmält frånvaro: 

Carl-Gustaf Leijonhuvud  

Sören Löfgren 

Hans-Jörgen Alsing 

  
1. Mötets öppnade 

Ordförande 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 Rapport från ordförande  



Ordförande rapporterade från senaste tidens diskussioner med 
miljökommittén. 
Kandidaten till anställning som miljöexpert är ok med att avvakta. 
Christer tar kontakt med VB:s kandidat till US – OK att adjungera 
honom från och med nästa US-möte. 
Utvärderingen av styrelsens arbete kommer vid nästa 
styrelsemöte. 
 

   
4.2 Ekonomi 

Skattmästaren rapporterade att inget att nytt fanns att rapportera. 
 

   
4.3 Rapport från kommittéerna/arbetsgrupper  
 a. Miljökommittén 

Hans rapporterade kring arbetsgruppens uppdrag med 
miljökommitténs fortsatta arbete.  
Diskussion följde kring arbetsgruppens fortsatta arbete. 
Nästa steg blir att avvakta nästa möte med arbetsgruppen 
som förstärks med Christer E.  

 
b. Arbetsgrupp för båtklubbslån 

Lasse C och Christer E rapporterade att cirka 50 
båtklubbar har ungefär 25 miljoner kr i lån som SBU borgar 
för. 
För 40 av dessa finns ingen oro. Dock finns det 10-12 
klubbar där det finns en viss risk med hänsyn tagen till de 
nya förelägganden om marksanering som har börjat dyka 
upp och deras möjlighet att klara upp en sådan kostnad. 
Beslut att arbetsgruppen ser över reglerna när det gäller 
framtida båtklubbslån. 
 

c. Arbetsgrupp för Båtriksdag 
Ulf rapporterade att det är tekniskt möjligt att genomföra ett 
webb-baserat BRD. 
Test och utbildning av deltagarna kommer att behövas.  
Arbetsgruppen fick i uppdrag att förbereda ett sådant 
möte. Det behövs minst 6 veckor i förberedelser. 
Arbetsgruppen skall skyndsamt tar fram vilka förberedelser 
som kommer att behöva genomföras. 
Beslut: En webb-baserad Båtriksdag skall genomföras den 
17:e maj klockan 13.00 – 17.00. 
Christer skriver ett nytt ordförandebrev för att informera om 
beslutet. 
 
 

 

   
4.4 Rapport från kansliet 

Peter rapporterade angående debattartikel om utsläpp från 
fritidsbåtar. Inger skriver ner synpunkter på innehållet i artikeln 
och skickar till Carl Z.  

 

   
  

 
 

 

 



5. Från föregående möten bordlagda ärenden 
 
5.1 Inga ärenden är bordlagda.  
   
6. Ärenden för behandling 
 
6.1 Ansökan om bidrag från Naturvårdsverketför informationskampanj 

om allemansrätten för vattenburet friluftsliv.  
Ansökan inlämnad till Naturvårdsverket. 

 

   
 
6.2 

 
Kampanj inför sommaren 
Peter K informerade om en planerad kampanj tillsammans med 
Sweboat för att marknadsföra båtlivet inför sommaren. 

 

 
7. Nästa möte:  
 
7.1 Nästa möte blir den 21/4 kockan 16.00-19.00.  
   
8. Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagandet. 
 
 
 
Beslut 
Att arbetsgrupp ser över reglerna när det gäller framtida 
båtklubbslån. 
En webb-baserad Båtriksdag skall genomföras den 17:e maj 
klockan 13.00 – 17.00. 
Christer skriver ett nytt ordförandebrev för att informera om 
beslutet. 
 
 
 
 
 
___________________                       _____________________ 
Ordförande                                           Sekreterare 
Christer Eriksson                                  Ulf Grape 

 

   
 


