
 

 

US Protokoll 2020-7 
 

Datum 2020-04-21 

Tid och plats kl. 16.00 – 19.00, telefonmöte 

Deltagare: 

Christer Eriksson  

Hans Öhlund  

Ulf Grape 

Bo Wernlundh 

Lasse Carlsson 

Henrik de Vries 

Gary Börjesson 

Peter Karlsson 

Sören Löfgren 

Inger Högström-Westerling 

Anmält frånvaro: 

Carl-Gustaf Leijonhuvud  

Hans-Jörgen Alsing 

Adjungerad 

Per Edberg 

                                                                                                                                                                    

 

 
 
 
1. Mötets öppnade  
 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna  
 
2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes  
 



   
 
3. Föregående protokoll  
 Gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna  

 
4. Rapporter  
 
4.1 Rapport från Ordförande 

Ordförande rapporterade att han varit i kontakt med några av 
förbunden i samband med diskussionerna kring en digital BRD 
och funnit att det finns stöd för en sådan hos de förbund han 
kontaktat. 

 

   
4.2 Ekonomi 

Skattmästaren rapporterade att vi ligger under budget i utgifter på 
grund av minskat resande etc. Svårt med annonsförsäljningen i 
tidningen Båtliv vilket kan innebära något minskade intäkter.  

 

   
4.3 Rapport från kommittéerna 

- BAS – BAS-coach kurser via webben. Inloggning via 
BankId skall testas. Ok från US 

- Redaktionskommittén – avbokningar från annonsörer har 
förekommit. 
Information om vilka förmåner som finns med att vara 
medlem i SBU kommer finnas de kommande nummer av 
Båtliv. 

- Båtsäkerhetskommittén inget att rapportera 
- Juridiska kommittén – något färre frågor än vad det brukar 

vara.  
PG Traung har avlidit. SBU har beslutat sätta in pengar på 
Sjöräddningens konto i samband med hans begravning i 
enlighet med PG:s önskemål 

- B och U – Marknadsföring av det nya utbildningsmaterialet 
pågår och Ulf G ska skriva en artikel till Båtliv och 
presentera materialet.                  

 

   
4.4 Muntlig rapport från Arbetsgrupperna   

- Arbetsgruppen för Båtklubbslån har inte kommit vidare i 
arbetet med att justera reglerna för båtklubbslån    

- Miljöarbetsgruppen Hans och Bo rapporterade om arbetet 
med hur miljöfrågorna skall hanteras i framtiden. Arbetet i 
den nya gruppen bestående av 4 personer fortsätter med 
ett nytt möte kommande vecka.  
Båtmiljörådet på torsdag – Peter deltar och den nya 
miljögruppen informeras av Christer. 
Havstulpanvarningen – ca 20% arbetstid. Diskussion kring 
hur vi ska lösa det. 
Redaktionella ansvaret för Båtmiljö.se. Avvakta mötet i 
arbetsgruppen kommande vecka.  

         

 

   

                   
5. Från föregående möten bordlagda ärenden 
 



5.1 Inga bordlagda ärenden.  
   
6. Ärenden för behandling 
 
6.1 Båtriksdagen 2020 

Diskussion kring genomförandet den 17/5. 
5 förbund (av totalt 26, inklusive två riksföreningar) har hört av sig 
och ställt sig negativa till att vi ska genomföra en digital BRD.  
US beslutar efter en lång diskussion att genomföra ett ”per 
capsulam” beslut i frågan om hur vi går vidare. Se bilaga. 
Christer E får i uppdrag att meddela US och Förbunden när 
resultatet är klart. 

 

   
6.2 Anställning av sakkunnig inom miljö och hållbarhet. 

Frågan bordläggs till kommande US-möte. Ordförande informerar 
kandidaten om läget 
 

 

   
 
7. Nästa möte:  
 
7.1 29/4 kl 17-18  
   
8. Mötets avslutande 

 
 
 
 
Beslut: 
Ok att testa inloggning via BankId till BAS. 
Per Capsulam beslut i frågan om digital BRD – se bilaga nedan 
 

 

 

 

__________________________  ________________________ 

Ordförande    Sekreterare 

Christer Eriksson   Ulf Grape 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga till US Protokoll 2020-7 
 

Datum 2020-04-22 

 

Deltagare: 

Christer Eriksson  

Hans Öhlund  

Ulf Grape 

Bo Wernlundh 

Lasse Carlsson 

Sören Löfgren 

Henrik de Vries 

Gary Börjesson 

Inger Högström-Westerling 

 

Deltog ej i beslutet 

Hans-Jörgen Alsing 

 

Reservation mot beslutet 

Hans Öhlund 

 

 

1. Per Capsulum-beslut angående förskjutning av Båtriksdag 2020 



Vid omröstning via E-Post beslutade Unionsstyrelsen att förskjuta Båtriksdagen 2020 

från det tidigare beslutade digitala mötet 2020-05-17 till ett senare tillfälle under 

hösten 2020. 

Röstsiffrorna utföll med 7 för, 2 mot och 1 utebliven röst. 

 

2. Hand Öhlund reserverade sig mot beslutet enlig nedan. 
 

Reservation mot US beslut i protokoll 2020 nr 7 § 6.1 Båtriksdag 2020 

att flytta årets Båtriksdag till hösten. 

Undertecknad reserverar mig mot beslutet att flytta Båtriksdagen till hösten. 

Beskrivning av händelse: US har på styrelsemöte den 17 mars i § 4.3 c beslutat att en 

webbaserad Båtriksdag skall genomföras den 17:e maj klockan 13.00 – 17.00. 

Därefter har några förbund mailat in att man inte vill att beslutet ska genomföras. 

Motivering till min reservation: Utifrån den pandemi som vi har med covid-19 var 

det hel rätt att ställa in den analoga Båtriksdagen och att så snart som möjligt av hålla 

en webb- Båtriksdag. Det finns ingen garanti att kunna avhålla en analog Båtriksdag 

till hösten och då skulle endast beslutet innebära att vi fördröjer Båtriksdagen. 

För att US ska kunna fortsätta sitt arbete är det av största vikt att Båtriksdagen 

behandlar vissa frågor som verksamhetsberättelse, årsredovisning och ansvarsfrihet 

för det gångna året. Verksamhetsplan och budget för 2020. Avgiften för 2021 är 

också väsentlig att behandla, framförallt för att båtklubbarna ska ha en möjlighet att 

besluta om sina avgifter. 

Med ovanstående anser jag att vi skall hålla en Webb-Båtriksdag som tidigare 

beslutats av US och med det tar US sitt ansvar utifrån stadgar och direktiv. 

Genomförs inte Båtriksdagen så fort som möjligt agerar vi däremot oansvarigt när 

tekniken idag finns och det dessutom inte finns någon säkerhet att vi kan ha en 

analog Båtriksdag under år 2020. 

 

Hans Öhlund 

 

 

 

 

 

 

_________________  __________________ 

Ordförande   Sekreterare 

Christer Eriksson   Ulf Grape 

 


