US Protokoll 2020-8
Datum 2020-03-28
Tid och plats kl. 17.00 – 20.00, digitalt videomöte
Deltagare:
Christer Eriksson
Hans Öhlund
Ulf Grape
Bo Wernlundh
Lasse Carlsson
Henrik de Vries
Peter Karlsson
Inger Högström-Westerling
Gary Börjesson
Anmält frånvaro:
Hans-Jörgen Alsing
Sören Löfgren
Per Edberg (adjungerad till US)

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
-Sjöfyllerilagen – remissvaret ligger kvar som det är.
- Muntlig rapport angående fakturor för den uteblivna båtriksdagen i Karlstad.
4.2 Ekonomi
Skattmästaren rapporterade att ett par båtklubbar har betalat dubbel avgift. US
beslutade att betala tillbaka den överskjutande summan - i övrigt inget att rapportera.

4.3 Rapport från kommittéer och arbetsgrupper
Muntlig rapport från Arbetsgruppen för Miljöfrågor med påföljande diskussion.
US beslutade att gå vidare i processen med den aktuella kandidaten för tjänsten som

miljöspecialist.
US beslutade att miljöspecialisten tillsammans med miljökommittén (Stellan D,
Stellan S, Bengt H och Jimmy D) bildar en arbetsgrupp som arbetar vidare med
prioriteringar, vem gör vad, när det skall göras och vilken struktur miljöarbetet skall ha.
US beslutade att någon från US skall ingå i arbetsgruppen.
Det framfördes även ett önskemål att arbetsgruppen skall, så snart det är möjligt,
lämna en rapport till US.

4.4 Rapport från kansliet
Båtmiljörådet: Markfrågan, Utredning om förbud mot bottenfärger.
Peter rapporterade att markfrågan och användningen av giftiga bottenfärger
är den viktigaste frågan för oss att fokusera på nu.
4.5 Inkomna skrivelser, Diariefört
Diskussion kring Hur vi ska hantera inkomna skrivelser.
Peter och Christer reder ut frågan och lägger ett förslag
till kommande styrelsemöte.
5.

Från föregående möten bordlagda ärenden

5.1 SBU logotype
US beslutade att anta den logotype som innehåller 90% svart i texten. Inger och Ulf
avstod från att delta i beslutet.
6.

Ärenden för behandling

6.1 Planering för att uppfylla verksamhetsplanen 2020-2021.
Punkten bordlagd.
6.2 Mötesplanering, US, AU, AG, mfl 2020-2021
Punkten bordlagd.
6.3 Förslag om att tillsätta en arbetsgrupp för revidering av Rorsmannsmärket.
Punkten bordlagd.

6.4 Debattartikel till förbunden
Artikeln ok att sprida artikeln om utsläpp från båtlivet till
förbunden.

7.

Nästa möte:

7.1 Nästa möte den 2020-05-18 kl 18-19
8.

Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade alla för deltagandet

Beslut:
SBU skall återbetala för hög inbetalad avgift från berörda båtklubbar

US beslutade att gå vidare i anställningsprocessen med miljöspecialist
US om bildandet av arbetsgrupp för att arbeta vidare med miljöfrågorna och att någon från
US skall ingå i arbetsgruppen.
Peter K och Christer E skall utreda hur vi ska hantera inkomna skrivelser.
US beslutade att logotypen med text i 90% svart skall bli den nya loggan.
US beslutade att det är ok att sprida debattartikeln om utsläpp från båtlivet till båtförbunden.
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Ordförande

Sekreterare

Christer Eriksson

Ulf Grape

