US Protokoll 2020-12
Datum 2020-08-19
Tid och plats kl. 10.00, digitalt videomöte
Deltagare:
Christer Eriksson
Hans Öhlund
Ulf Grape
Bo Wernlundh
Lasse Carlsson
Henrik de Vries
Gary Börjesson
Sören Löfgren
Inger Högström-Westerling
Adjungerade:
Per Edberg
Peter Karlsson
Patrik Lindqvist

1.

Mötets öppnade
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

2.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes

3.

Föregående protokoll
Föregående protokoll 2020-10 och 2020-11 gicks igenom,
godkändes och lades till handlingarna

4.

Rapporter

4.1 Rapport från ordförande

Ordförande rapporterade att fortsatta kommentarer kommer in
angående promillefrågan. US behåller dock sitt tidigare
ställningstagande i frågan.
Det finns nu ett avtal med de tänkta arrangörerna för BRD 2020 i
Karlstad och frågan är därmed avslutad.
4.2 Ekonomi
Skattmästaren gick igenom det ekonomiska läget till och med juni
månad. På grund av coronapandemin så har vissa av de
planerade aktiviteterna inte kunnat genomföras – som tillexempel
fysiska US-möten, Båtriksdagen med mera. Det har resulterat i
minskade utgifter jämfört med budgeten. Det budgeterade
underskottet ser därför glädjande nog ut att bli lägre än
budgeterat.
4.3 Rapport från kommittéerna
Juridiska Kommittén: Många frågor kommer in från enskilda
människor.
Miljökommittén tillsammans med Carl Rönnov och Sören Löfgren
har ett digitalt möte den 20/8.
BAS-kommittén har haft ett antal digitala möten efter sommaren.
Kommittén kommer att ha ett möte i veckan framöver angående
det nya systemet.
Övriga kommittéer hade inget att rapportera

4.4 Rapport från kansliet
Kansliet har haft aktiviteter under hela sommaren.
Vattenskoterfrågan har varit mycket aktuell. En artikel kring
körkort för snabbgående vattenfordon (inklusive vattenskotrar) har
skrivits tillsammans med Seglarförbundet och Kryssarklubben.
Artikeln har fått stor uppmärksamhet medialt.
Havstulpanvarningen har varit mycket framgångsrik och mycket
medialt uppmärksammad.
Alla anställda inkl. Carl Rönnow är på plats på kansliet för
arbetsplanering. Från och med nästa vecka kommer de som kan
att arbeta hemifrån.
5.

Från föregående möten bordlagda ärenden

5.1 Frågan bordläggs till nästa möte
6.

Ärenden för behandling

6.1 Beslut om att kalla till extra Båtriksdag.
US hade en genomgång av de olika förberedelser och tekniska
lösningar som kommer att krävas för att få en digital extra
Båtriksdag att fungera på ett tillfredsställande sätt. Diskussion och
genomgång av vilka utbildningar etc. som kommer att krävas för
att mötet skall kunna kvalitetssäkras.

Beslut att US kallar till en extra Båtriksdag som skall gå av stapeln
2020-09-23 mellan 19.00 och 21.00
Beslut att ge arbetsgruppen för digital BRD mandat att planera
och genomföra utbildningen inför den extra Båtriksdagen
Beslut att föreslå den extra Båtriksdagen att det hålls en ordinarie
digital Båtriksdag 2020-11-15 mellan 13.00 och 17.00

6.2 Deltagande i Båtmässor 2021
Bo W varit i kontakt med Båtmässan i Göteborg. Om vi avbokar
innan 1/9 får vi alla pengar tillbaka. Andra stora mässor, som
bokmässan med flera, kommer inte att genomföra några fysiska
mässor.
Beslut: att avboka SBU:s deltagande i Båtmässorna i Göteborg
och Stockholm.
6.3 Beslut om SBU-fondsansökningar
Ansökan från Asbybryggas Båtklubb om 200.000kr till en
vågbrytande betongbrygga.
Beslut att avslå ansökan och rekommendera att klubben söker ett
båtklubbslån i stället.
7.

Nästa möte:

7.1 2020-09-07 kl 13.00. Digitalt.
Oktobermötet: 2020-10-06 kl 09.00. Digitalt
8.

Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade samtliga för deltagandet

Beslut:
Att US kallar till en extra Båtriksdag som skall gå av stapeln 202009-23 mellan 19.00 och 21.00
Att ge arbetsgruppen för digital BRD mandat att planera och
genomföra utbildningen inför den extra Båtriksdagen
Att föreslå den extra Båtriksdagen att det hålls en ordinarie digital
Båtriksdag 2020-11-15 mellan 13.00 och 17.00
Att avboka SBU:s deltagande i Båtmässan
Att avslå ansökan Asby BK

___________________
Christer Eriksson
Ordförande

________________
Ulf Grape
Sekreterare

