
   US Protokoll 2020-15 
 
Datum 2020-10-18, kl 17.00-19.00 
Plats: digitalt videomöte 
Deltagare: 
Christer Eriksson  
Hans Öhlund  
Ulf Grape 
Bo Wernlundh 
Lasse Carlsson 
Henrik de Vries 
Gary Börjesson  
Inger Högström-Westerling 
Sören Löfgren                            
Henrik de Vries  
Adjungerade: 
Per Edberg  

 

 

1. Öppning av mötet 
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

 

2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes.  

 

3. Ärenden till behandling 

Tillbakadragande av förslag om höjning av medlemsavgift för 2021. 
Punkten diskuterades och det beslutades att inte föreslå någon höjning av 
medlemsavgiften för 2021. 
Det beslutades också att skicka ut ett brev till förbunden med en förklaring till varför 
US inte föreslår någon medlemsavgiftshöjning för kommande år. Se bilaga 1. 
 
 

4. Nästa möte  
Nästa möte blir digitalt den 2/11 kl 11.00 
 

5. Avslutning av mötet 
Ordförande avslutade mötet och tackade alla för deltagandet. 
 
 

 
 



______________________  _____________________ 
Christer Eriksson   Ulf Grape 
Ordförande   Sekreterare 
 
 

Bilaga 1 
 

 

Till Båtförbunden inför Båtriksdagen 15 november  

Coronapandemins utveckling ställer till det för hela vårt samhälle och så även för hela Svenska 
Båtunionen som organisation. Bara för ett par veckor sedan hade vi i Unionsstyrelsen 
förhoppningen att fysiska möten skulle bli möjliga igen under 2021, åtminstone under senare 
delen av året. Det tror vi inte längre. De senaste två veckorna visar tydligt att vi kommer att 
behöva ha fortsatt sträng tillämpning med videomöten m.m. som vi har nu, under lång tid in i 
2021.  

Vi vet också att ett antal av våra förbund och 900 båtklubbar på sina årsmöten inte kunnat 
planera och besluta om sina avgiftsjusteringar för 2021 med anledning av att Båtriksdagen inte 
avhålls förrän den 15 november.  

Prognosen för det ekonomiska resultatet 2020 för SBU, visar just nu att underskottet blir mindre 
än det budgeterade på grund av pandemins begränsningar. Tillsammans med att vi justerar 
budgeten för 2021 utifrån pandemins fortsatta begränsningar, ger det oss möjlighet att skjuta 
upp den föreslagna avgiftshöjningen ett år, d.v.s till 2022 istället. Visserligen minskar vi ännu 
mer på vårt tillgängliga egna kapital, vilket trots allt är möjligt om än inte önskvärt. 2021 blir i så 
fall det 7:e året med oförändrade medlemsavgifter. Unionsstyrelsen föreslår därför att 
Båtriksdagen i november bifaller styrelsens nedan angivet förslag till nytt beslut gällande 
avgifter för 2021:  

Förslag till beslut  

Unionsstyrelsen föreslår att det i handlingarna inför Båtriksdagen 2020 distribuerade och 
utskickade tidigare förslaget dras tillbaka och att Båtriksdagen istället beslutar att 
medlemsavgifterna för 2021 skall vara oförändrade.  

/Unionsstyrelsen 


