
 

 

US Protokoll 2020-9 
 
Datum 2020-05-18 
Tid och plats kl. 17.00 – 19.00 digitalt videomöte 
Deltagare: 
Christer Eriksson  
Hans Öhlund  
Ulf Grape 
Bo Wernlundh 
Lasse Carlsson 
Henrik de Vries 
Gary Börjesson  
Sören Löfgren 
                               
Anmält frånvaro: 
Hans-Jörgen Alsing 
Inger Högström-Westerling 
 
Adjungerade: 
Per Edberg  
Peter Karlsson 
 

 

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 skrivelse från revisor och 
förbundsordförande Björn Axelsson. 
US kommentarer på Björn Axelssons skrivelse finns i bilaga 1 
nedan. 
 
 

 

   
4.2 Ekonomi 

Skattmästaren rapporterade att ekonomin är i ordning och att inga 
oväntade ärenden finns att rapportera. 

 



   
4.3 Rapport från kommittéerna 

- Juridiska kommittén. Det kommer in ett antal frågor och de 
besvaras efter hand. Ordförande återkommer till hur 
kommittén skall arbeta vidare.  

- Sjösäkerhetskommittén. 47 klubbar ansöker om flytvästar 
med ca 10 västar till varje klubb. Tyvärr kommer inte 
västarna att räcka till alla ansökande klubbar.   

- Hamnboken behöver uppdateras och arbetet kommer att 
påbörjas.                 

- Miljökommittén – ”Hur-frågor” i nuvarande miljökommittén 
kommer att diskuteras i ett möte med kommittén, Christer 
E, Peter K och Hans Ö.      

- Redaktionskommittén – Årets Båtklubb och Unga Hjältar 
mer underlag önskas.  

- Barn o Ungdomskommittén – Har fått en ny 
kommittémedlem. 

- BAS-kommittén Nya gränssnittet klart och testas i en 
större klubb. 

 
Rapport angående Båtmässan i Göteborg.  
Bra upplägg enligt kommittéerna.  
Förslag till nästa år; ”stöldskyddsdagar” på kommande mässa 
2021. Förslag att SBU s ordförande skall finnas i montern vissa 
dagar.  
Datum för mässan 2021är 6-14/2 – bokningar ska vara inne innan 
sista maj för att få 15% rabatt. Avbokning kan göras ända fram till 
sista september för full återbetalning.  Mässans beslut om ”go 
eller no go” sker i december. Om man beslutar sig för ”no go” 
gäller full återbetalning av inbetalda anmälningsavgifter.  
Beslut att vi anmäler oss till Gtb mässan innan sista maj.  
Arbetsgruppen återkommer angående mässan i Stockholm.                
 

 

   
4.4 Rapport från kansliet 

Kandidaten som är aktuell för tjänsten som miljöspecialist har fått 
kontraktet tillskickat sig och planen är att hen börjar sin tjänst i 
augusti. 
Kansliet har satt igång med de planerade digitala 
utbildningspaketen.  

- Hur man organiserar digitala möten. 
- Hur man deltar i digitala möten – nästa möte 28/5. 
- Arbetet på kansliet i övrigt fortlöper enligt plan med tidvis 

hemarbete.  

 

   
   
 
5. Från föregående möten bordlagda ärenden 
 
5.1 Mötesplanering 2020-2021 

 
(OBS – nedanstående datum är preliminära.) 
2020-06-10  US-möte distans kl.15.00 
2020-08-18-19  US-möte Kansliet; Planering UR och BRD. 
Prel: 2020-09-04 Sista anmälningsdag UR 

 



2020-09-08  US-möte: Handlingar inför UR 
2020-10-06  US-möte 
2020-11-13-15  Unionsråd/BRD 
2020-12-08  US-möte 
2021-01-16  US-möte, Motionshantering 
2021-02-05-07  Arbetsmöte, Göteborg 
2021-02-06  Stora Båtklubbsdagen Väst 
2021-02-16  US-möte: Fastställande av handlingar inför 
BRD 
2021-03-05  US-möte 
2021-03-06  Stora Båtklubbsdagen Ost 
2021-03-26-28 Båtriksdagen 2021 
 
 

   
6. Ärenden för behandling 
 
6.1 Ansökningar till SBU-fonden 

- Blekinge BF ansökan 1 om 17.000kr för deltagande i 
Karlshamns Båtshow – Beslut att anslå 10.000kr 

- Bleking BF ansökan 2 om 199.500kr för 
navigationsutbildning ute i klubbarna. Beslut att avslå: Bör 
ingå i ordinarie verksamhet i båtförbunden och finansieras 
med egenavgifter. 

 

   
 
 
 
7. Nästa möte:  
 
7.1 Nästa möte blir digitalt den 10/6 kl 15.00.  
   
8. Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet och tackade alla för deltagandet. 
 
 
Beslut: 
Att anmäla deltagande vid Båtmässan i Göteborg. 
Att godkänna ansökan 1 till SBU-fonden från Blekinge BF med 10.000kr. 
Att avslå ansökan 2 till SBU-fonden från Blekinge BF. 
 
 
 
 
 
______________________                             ________________ 
Christer Eriksson                                              Ulf Grape 
Ordförande                                                       Sekreterare 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 1. US kommentarer på insänd skrivelse från revisor och förbundsordförande Björn Axelsson 

 

Från 

Datum: 18 maj 2020 12:56:59 CEST 

Till:   

Ämne: Diverse frågor 

 

Hej Christer och tack för ett bra telefonsamtal  

Som jag sa så hade jag olika "hattar" på mig när vi pratades vid. Jag börjar med revisorn: 

 Peter Karlsson är med på styrelsemöten och har varit det en längre tid. Peter är inte vald av BRD 
och ska inte ingå i US. Peter kan vara adjungerad vid vissa av styrelsepunkterna men inte mer. 

US kommentar: Det är styrelsen uppgift att avgöra vem eller vilka som skall vara 
adjungerade till US och vid vilka tillfällen. 

 

 Reservation från Hans Öhlund i US protokoll 2020-7 strider mod stadga och direktiv. Hans 
främjar inte ändamål och syfte med denna reservation. 

US kommentar: Styrelsen är av den uppfattningen att alla ingående i US har rätt att 
reservera sig alla beslutsfrågor. 

 Kalendern på SBU:s hemsida är inte uppdaterad enligt BRD beslut. 

US kommentar: Kalendern är uppdaterad enligt direktiven och enligt de fattade beslut 
som finns. Under rådande omständigheter med Coronaproblematiken har det inte 
gått att besluta om exakta datum för US möten på grund av saker och ting som ligger 
utanför styrelsens kontroll. 

 Enligt verksamhetsplanen ska det finnas en miljökommitté men i dags läge finns bara en 
arbetsgrupp inom miljö.  

US kommentar: Det finns en miljökommitté i något reducerad form efter att en del av 
miljökommitténs ledamöter avgått.  
Sören Löfgren har blivit utsedd att överta rollen som Miljökommitténs ordförande. 

 

Nu tar jag på mig förbundshatten 

 Den skrivelse som skickats från ÖBF har inte fått något svar inte heller när det är tänkt att 
genomföra en ordentlig dokumenthantering på Svenska Båtunionen. Om ni vill kan jag hjälpa till 
att forma en bra dokumenthantering för SBU. 



US kommentar: US tackar för erbjudandet men anser att; låta revisorn lägga förslag 

på hur dokumenthanteringen skall gå till i Svenska Båtunionen som han sedan är satt 

att granska kan framstå som en jävsituation.  

Arbetet med att ta fram en dokumenthanteringspolicy pågår.  

 

 De intervjuer som gjordes  ute hos förbunden saknar redovisning.  

US kommentar: US anser att det är styrelsens arbetsmaterial eftersom en del av det 
som framgår i rapporten är uttalanden som är givna i förtroende vid besöket. 

 Skrivelsen/artikeln om bränsle för miljön var mycket bra. 

US kommentar: US tackar för berömmet och hoppas på god spridning ute i 
förbunden. 

Mvh 

Björn Axelsson 

 


