
   US Protokoll 2020-18 
 
 
Datum 2020-11-20, kl 10.00-14.00 
Plats: digitalt videomöte. 
Deltagare: 
Christer Eriksson  
Hans Öhlund  
Ulf Grape 
Bo Wernlundh 
Lasse Carlsson 
Henrik de Vries 
Gary Börjesson  
Sören Löfgren                            
Henrik de Vries 
Inger Högström-Westerling 
Per Edberg  
Adjungerade: 
Peter Karlsson 
Cecilia Obitz 
Patrik Lindqvist 
Mari-Ann 
Carl Rönnow 
Carl Seidlitz 
Anmält förhinder: 
 

 

 

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

 

2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

 

3. Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 

 

4. Rapporter 
 

a. Ordförande rapporterar 
Ordförande rapporterade att det kommit in en del beröm för genomförandet av 
den digitala Båtriksdagen.  Ordförande tackade alla inblandade för ett väl 
genomfört digitalt möte. 



 

a. Ekonomi 
Skattmästaren rapporterade att det inte finns något nytt att rapportera.  

 

b. Rapport från kommittéerna och arbetsgrupperna, SBU akademin 
 

- BAS-kommittén - inrättande av “BAS-samordnare” i Båtförbunden 
Gary förordar en ny funktion mellan kommittén och klubbarna som kommer att 
kallas BAS-Samordnare och skall vara placerad i förbunden. Diskussion kring 
införande och gränsdragningen till BAS-coacherna.  
Diskussionen fortsätter och beslut tas på kommande ordförandekonferens. 

 

 

- Tidningen Båtliv 
Vid pressreleaser i tidningen Båtliv finns även konkurrenternas releaser 
(Swedea till exempel). 
Kort diskussion kring lämpligheten i detta. Tidningen Båtliv kommer att 
diskuteras i ett större sammanhang på nästa US-möte.  
 

- Sjösäkerhets och miljökommittén har tillsatt en grupp för att revidera 
materialet ”Egenkontroll av fritidsbåt” och en grupp att revidera 
materialet ”Hamnar för fritidsbåtar” med checklista. Båda grupperna har sina 
första webbmöten den 30 november. 

- Den 16 november vid Nämnden för båtlivsutbildnings, (NFB) årsmöte 
representerades SBU av ordförande Christer Erikson. Från SBU invaldes 
Hans Öhlund som ordförande och Lars Brickzen som suppleant i styrelsen för 
NFB. 
 

- Två nya ledamöter till Miljökommittén. 
 9.e december blir nästa möte i miljökommittén. 
 

- Rapport från kansliet 
Praktikant till kansliet eftersöks. Inriktning mot miljökunskap önskvärd. 
Diskussion kring tidpunkten för tillträde med tanke på covid-situationen.  
 

5. Från föregående möten bordlagda ärenden 
 

Verksamhetsplan, mm. Behandlas under p. 6. 
 

6. Ärenden för behandling 
 

a. Verksamhetsplan 2021 

Verksamhetsplanens ideologiska grund: Vem bestämmer vad inom vår 
verksamhet? Uppdrag, verksamhet och mål.  
Regelverk för kommittéer. Diskussion fördes kring upplägget i skrivningen.  
Peter (+ kansliet), Lasse och Gary får i uppdrag att vidareutveckla dokumentet. 
 

https://docs.google.com/document/d/1K9WnJ2BsAjnf09OHbPt4OZAIDVbTRrxdRQoKmHl1heU/edit?usp=sharing


b. Verksamhetsplanens process: Hur tar vi fram verksamhetsplanen? Dialogen mellan US 
och kommittén 

Gary och Henrik har författat ett dokument som talar om processerna hur vi 
beslutar om Verksamhetsplan och Verksamhetsberättelse. 
Diskussion kring upplägg i dokumentet.  
Kommittéordförandena skall arbeta vidare med uppdrag VP i enlighet med 
förslaget till disposition.  
 

 

c. Verksamhetsplanens redaktionella process: Anvisningar till US, kommittéer, 
arbetsgrupper och kansli.  
Dokumentet ska vara enkelt och tillgängligt för utförare och läsare. (VP och 
VB). 
 

d. Budget 2021-? 
Kommittéerna uppmanas att snarast lägga sina budgetar. 
 

e. Planering inför Båtriksdag 2021 
BRD-PM gicks igenom och datum för olika deadlines beslutades.  
 
 

- Förslag till gemensam arbetsgrupp mellan kansli för framtagandet av ett 
koncept för digital Båtriksdag. 
 
Information till förbunden om ordförandekonferens den 14/2. Utskicket skall gå 
iväg den 14/12. 
 

7. Nästa möte: 
Nästa möte äger rum 2020-12-08 kl15.00-18.00. 

 

8. Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet och tackade alla för deltagandet. 

 
 
 
 
______________________  ______________________ 
Christer Eriksson   Ulf Grape 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
 
 


