US Protokoll 2020-19
Datum 2020-12-08, kl 15.00 – 18.00
Plats: digitalt videomöte.
Deltagare:
Christer Eriksson
Hans Öhlund
Ulf Grape
Bo Wernlundh
Lasse Carlsson
Henrik de Vries
Gary Börjesson
Sören Löfgren
Inger Högström-Westerling
Per Edberg
Adjungerade:
Peter Karlsson
Cecilia Obitz
Patrik Lindqvist
Carl Rönnow

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
4.1 Ordförande rapporterar

Ordförande rapporterade att han haft kontakt med SMBF. Möte planerat i Jönköping
med företrädare för styrelsen i SMBF för diskussion kring avgifter m.m.
Rapport från möte med Lars-Åke Redéen. Skriver om avtalet till ett ettårigt avtal.
Det blev ett bra möte med uträtande av en del frågor.
Möte planerat med Per Nikolausson där samarbetet skall diskuteras.
Kort rapport från Svenska Sjö intressenters och Svenska Sjö AB:s novembermöte.
4.2 Ekonomi
Skattmästaren rapporterade att resultatet fram till och med november gör att
prognosen för året ser ut att bli bättre än budgeterat.
a. Båtliv
Diskussion kring pressreleaser. Diskussion kring annonsförsäljning.
b. Båtklubbslån
Diskussion kring båtklubbslånen. Lasse och Gary arbetar vidare med tänkt
regelverk för båtklubbslån.
Lasse fick i uppdrag att kolla upp US försäkringsskydd och kansliet att se
över företagsförsäkringen som gäller för kansliet.
c. Stöd till förbundskonferenser
Subvention av förbundskonferenser. Används i ganska liten utsträckning.
Diskussion kring hur mycket som ska finnas i budgeten.
4.3 Rapport från kommittéerna
a. Säkerhet i BAS
BAS-kommittén anser att säkerheten i BAS måste höjas.
Inloggning skall förändras till bank-id alternativt via kod (tvåfaktors autentisering)
med tidsbegränsning. Detta gäller primärt de som har rätt att göra förändringar i
systemet men kommer på sikt att gälla alla användare.
b. Vattenskoterkortet
Promemoria om vattenskoterintyg – förslaget gäller för ikraftträdande 15 juli i form
av lagstiftning.
Beslut: Hans Ö är utsedd av US att driva frågan kring intyg för vattenskoter i SBU:s
namn.
US ståndpunkt är att Intyg skall utfärdas av NFB och skall gälla alla båtar som går
att framföra >35 knop.

c. Redaktionskommitténs möte
Frågor har gått ut till förbunden angående förslag till innehåll i Båtliv. 6 förbund har
kommit in med förslag. Några exempel: Ungdomsverksamheten och hur vi ska ta
hand om nya båtägare. Hur kommer det nya båtlivet att se ut i Båtunionen i
framtiden. Infrastrukturen för elbåtar – laddstationer.
Diskussion kring året som gått; tidningen har väl fördelat sina reportages rent
geografiskt.
Papperskvalitén – nuvarande papper kommer inte att produceras längre. Det
kommer att bli 52g papper i stället och något kraftigare papper i omslaget.
Gurra Krantz kommer att bli krönikör i tidningen.
Viktigt att vi får in nya annonsörer.
d. Arbetsgrupper
Arbetsgrupp för ”Egenkontroll Fritidsbåtar” bildad med en person som
sammankallande. ”Hamnkontroll” arbetsgrupp bildad med 6-7 medlemmar och en
sammankallande. Bägge arbetsgrupperna skall föra minnesanteckningar från sina
möten. 14 och 15/12 kommer möten att hållas i arbetsgrupperna.
Rorsmansmärket – arbetet fortsätter med möte varannan måndag. 6 st i
arbetsgruppen.
Ungdomskommitténs medlemmar godkändes enligt Pers förslag.
Start för förvaltningsgrupp för hemsidor för förbundsgemensamma hemsidor. Tolv
förbund har gått igång med den nya hemsidan.
Arbetsgruppen för SBU-Akademin har sitt första möte 15/12.
4.4

Rapport från kansliet
Godkännande av remissvar Utökade resurser för tullen. Svaret skall vara inne till
den 15/12.
Beslut: Remissvaret godkänns i sin nuvarande form.

5. Från föregående möten bordlagda ärenden
Inga bordlagda frågor fanns.
6. Ärenden för behandling
6.1 Båtriksdagen 2021.Kallelse den 15 december
a. Förutsättningar för genomförande av digital BRD
Diskussion kring antal utskott, antal dagar för mötet, etc. Den 15/12 skall
kallelsen ut till förbunden.
Beslut – Att lägga mötet på lördagen den 27 mars med söndagen den 28
mars som reserv vid behov.
b. PM inför BRD 2021
PM.et gicks igenom och godkändes vid US-mötet 2020-18.

6.2 Propositioner, m.m. till BRD 2021
a. Arvoden
Revisorerna fick 2015 i uppdrag att utreda frågan om arvode till US och
redovisade det på Unionsrådet. US tog dock beslut, efter omröstning, att
inte lägga fram förslaget som en proposition till BRD 2016.
Beslut: Christer och Lasse får i uppdrag att ta fram den tidigare utredningen
och skicka ut den till US för beslut på kommande möte om en proposition
skall lämnas in till kommande BRD.
b. Anpassning av stadgar och direktiv
Proposition angående anpassning av direktiven från US. Peter, Hans och
Gary bildar en arbetsgrupp för att se över stadgar och direktiv.
c. Budget 2021- 2022
Skattmästaren gick igenom förslagen budget för 2021 och 2022. Kommittéer
och arbetsgrupper har dock inte kommit in med sina budgetar ännu.
6.3 Ordförandekonferensen, planering och genomförande.
Christer och Peter får i uppdrag att planera konferensen. Förslaget skall sedan gå ut till
US för kommentarer. Kansliet får i uppdrag att skicka ut frågor om förslag till innehåll i
konferensen till samtliga förbund.
6.4 Verksamhetsplanens process
Bordlägges
6.5 Webbinarier
Henrik de V och Carl Z har uppdraget.
6.6 Flytande Båtmässan i Göteborg 2021.
Bordlägges
6.7 SBU-fonden
Henrik de V och Ulf G får i uppdrag att ta beslut om de nya två ansökningar som
kommit in till fonden till dags dato.
7. Nästa möte:
Måndagen den 18/1 09.00 – 13.00, digitalt.

8. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade alla för deltagandet.
Beslut:
Hans Ö är utsedd av US att driva frågan kring intyg för vattenskoter i SBU:s namn.
Remissvar ang utökade resurser för tullen; Remissvaret godkänns i sin nuvarande form.

Att lägga kommande digitala BRD på lördagen den 27 mars med söndagen den 28 mars
som reserv vid behov.
Christer och Lasse får i uppdrag att ta fram den tidigare utredningen om arvoden till US
och skicka ut den till US för beslut på kommande möte om en proposition skall lämnas in
till kommande BRD.
Peter, Hans och Gary bildar en arbetsgrupp för att se över stadgar och direktiv.
Christer och Peter får i uppdrag att planera den kommande ordförandekonferensen och
kansliet får i uppdrag att skicka ut frågor om förslag till innehåll i konferensen till
samtliga förbund.
Ulf G och Henrik de V delegeras att ta beslut om de två nya ansökningar till SBU-Fonden
som kommit in till dags dato.

______________________

______________________

Christer Eriksson

Ulf Grape

Ordförande

Sekreterare

