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
Ordförande

_____________________
Ulf Grape
Sekreterare

Bilaga 1

Till Båtförbunden inför Båtriksdagen 15 november
Coronapandemins utveckling stä ller till det fö r hela vå rt samhä lle och så ä ven fö r hela Svenska
Bå tunionen som organisation. Bara fö r ett par veckor sedan hade vi i Unionsstyrelsen
fö rhoppningen att fysiska mö ten skulle bli mö jliga igen under 2021, å tminstone under senare
delen av å ret. Det tror vi inte lä ngre. De senaste två veckorna visar tydligt att vi kommer att
behö va ha fortsatt strä ng tillä mpning med videomö ten m.m. som vi har nu, under lå ng tid in i
2021.
Vi vet också att ett antal av vå ra fö rbund och 900 bå tklubbar på sina å rsmö ten inte kunnat
planera och besluta om sina avgiftsjusteringar fö r 2021 med anledning av att Bå triksdagen inte
avhå lls fö rrä n den 15 november.
Prognosen fö r det ekonomiska resultatet 2020 fö r SBU, visar just nu att underskottet blir mindre
ä n det budgeterade på grund av pandemins begrä nsningar. Tillsammans med att vi justerar
budgeten fö r 2021 utifrå n pandemins fortsatta begrä nsningar, ger det oss mö jlighet att skjuta
upp den fö reslagna avgiftshö jningen ett å r, d.v.s till 2022 istä llet. Visserligen minskar vi ä nnu
mer på vå rt tillgä ngliga egna kapital, vilket trots allt ä r mö jligt om ä n inte ö nskvä rt. 2021 blir i så
fall det 7:e å ret med ofö rä ndrade medlemsavgifter. Unionsstyrelsen fö reslå r dä rfö r att
Bå triksdagen i november bifaller styrelsens nedan angivet fö rslag till nytt beslut gä llande
avgifter fö r 2021:
Förslag till beslut
Unionsstyrelsen fö reslå r att det i handlingarna infö r Bå triksdagen 2020 distribuerade och
utskickade tidigare fö rslaget dras tillbaka och att Bå triksdagen istä llet beslutar att
medlemsavgifterna fö r 2021 skall vara ofö rä ndrade.
/Unionsstyrelsen

