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Möte nr. 2020-11 

Datum: 2020-08-05 

Tid och plats:    

Kl. 15.00 på Zoom och telefon 

 

Deltagande 

Christer Eriksson ordf.,  

Inger Högström- 

Westerling,  

Lasse Carlsson. 

Bo Wehrnlund,  

Hans Öhlund, 

Sören Löfgren,  

 

Anmält frånvaro 

Ulf Grape 

Gary Börjesson 

Henrik de Vries 

 

Adjungerade 

Per Edberg 

Peter Karlsson 

 

Protokoll  

  

1. Mötets öppnande  

   

 Ordförande hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. 

   

2. Godkännande av dagordningen  
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 Dagordningen godkändes med tillägg om rekommendation beträffande 

styrelsemöten för US och kommittéer. 

  

 

3. Föregående protokoll  

   

 Punkten Föregående protokoll bordlades. 

 

4. Rapporter 

Punkten rapporter bordlades. 

 

 

5. Från föregående möten bordlagda ärenden 

  

 Punkten Bordlagda ärenden från föregående möten bordlades. 

6. Ärenden för behandling 

 

6.1 Båtriksdagen 2020.  

Efter en konstruktiv diskussion beslutades enligt följande: 

Samtliga ledamöter uppfattar att vi inte kan ha ett fysiskt möte i år. Efter diskussion 

kom vi fram till att vi kanske kan ha ett videomöte istället. Och då ett förkortat möte 

med endast några av de absolut viktigaste punkterna från en normal dagordning 

och begränsat antal medverkande från resp. förbund. Dock är det endast BRD som 

kan besluta om BRD-möten – inte US. Men US kan besluta om x-BRD och vårt 

beslut blev att kalla till en x-BRD digitalt för att där föreslå ett beslut om att hålla 

en ordinarie BRD digitalt senare i år. Christer Eriksson, Hans Öhlund och Peter 

Karlsson fick uppdraget att planera för detta och till nästa styrelsemöte i US-12 den 

19 augusti ha ett förslag på hur och när samt det praktiska upplägget för 

genomförandet av en digital BRD. 

  

6.2 Unionsråd 2020.  

Beställningen för UR i Solna den 14 november beslöt vi annullera. Peter Karlsson  

fick uppdraget att verkställa det nödvändiga och formella. Om vi överhuvudtaget 

skall försöka ha ett UR och isåfall i vilken form, fick samma grupp som planerar x-

BRD i uppdrag att fundera på också. 

 

6.3 Nominering till EBA:s styrelse från SBU 

Styrelsen var enig i att föreslå Bengt Gärde till ny styrelseledamot i EBA. 

  

7. Nästa möte  
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 Styrelsen beslutar att vi tillsvidare inte har fysiska möten och rekommenderar 

kommittéerna samma ordning. 

Nästa möte i US-12 är den 19 augusti kl. 10 på Zoom. 

  

8.  Mötets avslutande 

 Ordförande tackade ledamöterna och avslutade mötet. 

 

 

Christer Eriksson    Lasse Carlsson 

Justeras     Mötessekreterare 

 

 

 


