
    
 

US Protokoll 2021-2  

Arbetsmöte 
     

Datum 2021-02-05, 02-11 och 02-15. 

Plats: digitalt videomöte. 

Deltagare: 

Christer Eriksson  

Hans Öhlund  

Ulf Grape 

Bo Wernlundh 

Lasse Carlsson 

Henrik de Vries  

Gary Börjesson  

Inger Högström-Westerling 

Per Edberg  

Adjungerad: 

Lars Afzelius (delar av mötet) 

Peter Karlsson 

Carl Zeilitz (delar av mötet) 

Carl Rönnov (delar av mötet 

Cecilia Obitz (delar av mötet) 

Anmäld frånvaro: 

Sören Löfgren                      

 

1. Öppning av mötet 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

2. Godkännande av dagordningen och planeringen 

Dagordningen godkändes 

 



3. Verksamhetsplan 2021 

Verksamhetsplanen gicks igenom och diskuterades. 

 

 

4. Ordförandekonferensen 

 

a. Förra årets presentationer 

 

b. Årets programutkast 

Planeringen inför den kommande ordförandekonferensen gicks igenom och de 

olika uppgifterna fördelades. 

Viktigt att det lämnas plats för diskussion och möjligheter för deltagarna att 

medverka.  

Vi fokuserar på 4 kommittéer, Barn o Ungdom, BAS, Sjösäkerhet och Miljö.  

Frågor och diskussion skrivs ner i chatten och tas efter presentationerna. 

Projekt; Rorsmansmärket, XRF och SBU-Akademin. 

 

c. Körschema utkast 

Körschemat gicks igenom och godkändes. 

 

5. Fastställande av handlingar inför Båtriksdagen 2021 samt praktiska detaljer 

 

a. Verksamhetsplanen 

Verksamhetsplanen gicks igenom och justerades och fastställdes. 

 

b. Verksamhetsberättelsen 

Verksamhetsberättelsen gicks igenom och fastställdes med ett tillägg kring 

SBU-Fondens verksamhet. 

 

c. 2020 resultat. Beslut om omfördelning av Båtlivsfonden 

Resultatet gicks igenom och godkändes. 

Båtlivsfonden är en reserv för eventuellt uppkomna kostnader utanför budgeten. 

Diskussion kring när den ska användas.  

Beslut: Om uttag ur fonden för att täcka underskottet i årets resultat för 

tidningen Båtliv. 

 

d. Bokslutskommentarer 2020 

Skattmästarens kommentarer till Bokslutet godkändes. 

 



e. Budget 2021-2023 

Avsättning till borgensåtaganden; 1,5 miljoner kronor läggs som en förändring 

av eget kapital.  

Budgeten 2021 och preliminär budget för 2022, 2023 och 2024 gicks igenom och 

godkändes.  

 

f. Budgetkommentarer 

Skattmästarens kommentarer till budgeten gicks igenom och godkändes. 

 

g. Styrelsens motionssvar samt styrelsens propositioner 

US svar på motionerna gicks igenom och godkändes. 

Propositionerna gicks igenom och godkändes. 

 

h. Beslut om antal utskott på Båtriksdagen 2021 

Antalet utskott under BRD diskuterades utifrån antalet motioner, propositioner 

och tidsåtgång.  

Det beslutades att ha tre utskott vid kommande Båtriksdag. 

 

i. Förslag till presidium, utskottsfunktionärer samt övriga funktionärer 

Ordförande Roger Alm och vice ordförande Bengt Gärde (samma som förra 

BRD). 

Sekreterare Cecilia Obitz och Håkan Löfgren. 

Justerare – Ulrika Tode, Roger Ekdahl. 

Utskottsordförande – Göran Persson, Håkan Fritz och Peter Karlsson 

Utskottsekreterare – Bo Christer Bofeldt, Kjell Holst, Bo Berglund.  

 

j. Bemötande av revisorernas PM och Revisionsberättelse 

US gick igenom alla kommentarer och besvarade dem i tur och ordning. 

Svaren kommer att skickas in till revisorerna tillsammans med kommentarerna 

på revisorernas revisionsberättelse. 

 

k. Alla US-ledamöter uppmanas att kontakta sina respektive förbund för att 

utvärdera Ordförandemötet.  

 

l. Regler för båtklubbslån. 

Reglerna diskuterades, justerades och godkändes. 

Se bilaga 1. 

 

 



6. Förberedelser inför Ordförandekonferensen 

a. Genomgång av presentationer 

Presentationerna gicks igenom och godkändes. 

 

b. Föredragande 

Föredragande i de olika punkterna beslutades. 

 

7. Ärenden 

a. Sörens Löfgrens ersättare 

Stellan Stark ersätter tillsvidare Sören Löfgren som ordförande i Miljökommittén 

och adjungeras vid behov till US. 

Hans Öhlund ersätter Sören Löfgren i Arbetsutskottet 

 

b. Nominering till Svenskt Friluftsliv 

Gary Börjesson har under hand nominerats till styrelsen för Svenskt Friluftsliv. 

 

c. Remiss förarbevis vattenskoter. 

Remissen har under hand beslutats och finns publicerad på SBU:s hemsida 

 

 

8. Nästa möte 

2021-03-11 Digitalt 

 

9. Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagandet. 

 

 

 

Beslut: 

- Verksamhetsplanen gicks igenom och justerades och fastställdes. 

- Verksamhetsberättelsen gicks igenom och fastställdes med ett tillägg kring SBU-

Fondens verksamhet. 

- 2020 års resultat godkändes. 

- Att använda Båtlivsfonden för att täcka underskottet i årets resultat för tidningen 

Båtliv. 

- Skattmästarens kommentarer till Bokslutet godkändes. 

- Avsättning till borgensåtaganden; 1,5 miljoner kronor läggs som en förändring av 

eget kapital.  



- Budgeten 2021 och preliminär budget för 2022, 2023 och 2024 gicks igenom och 

godkändes 

- Skattmästarens kommentarer till budgeten gicks igenom och godkändes. 

- US svar på motionerna gicks igenom och godkändes. 

- Propositionerna gicks igenom och godkändes. 

- Det beslutades att ha tre utskott vid kommande Båtriksdag. 

- US gick igenom alla kommentarer på PM från revisorerna och revisionsberättelsen 

och besvarade dem i tur och ordning. 

- Svaren kommer att skickas in till revisorerna tillsammans med kommentarerna på 

revisorernas revisionsberättelse. 

- Reglerna för båtklubbslån diskuterades, justerades och godkändes. 

- Stellan Stark ersätter tillsvidare Sören Löfgren som ordförande i Miljökommittén och 

adjungeras vid behov till US. 

- Hans Öhlund ersätter Sören Löfgren i Arbetsutskottet 

- Gary Börjesson har under hand nominerats till styrelsen för Svenskt Friluftsliv. 

- Remissen angående förarbevis för vattenskoter har under hand beslutats och finns 

publicerad på SBU:s hemsida 

 

 

 

 

 

______________________  ______________________ 

Christer Eriksson   Ulf Grape 

Ordförande   Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilagor 
 
Bilaga 1 - Regler för båtklubbslån 
 

Regler för båtklubbslån 2021 och avsättning i balansräkningen              

Beslutade vid Unionsstyrelsens möte 2021-02. 

SBU är en ideell förening utan några större egna realiserbara tillgångar annat än de 

tillgångar som SBU har som likvida medel i det egna kapitalet. 

SBU behöver minimera risken och omfattningen i sina borgensåtaganden. Idag 

(2021) har vi borgen för 27,4 mkr och med inlämnade förfrågningar närmar vi oss 

ett borgensåtagande på 30 mkr. 

Vi måste i möjligaste mån se till att de båtklubbar som vill finansiera sina 

investeringar med lån har möjlighet att täcka upp delar av finansieringen med egna 

medel och att de inte har skulder som inte täcks av realiserbara tillgångar. 

Utöver regler nedan behöver kapital på ca: 5% av utlånat belopp avsättas i SBU:s 

balansräkning som en fond för eventualiteten att ett borgensåtagande blir utlöst. 

 

Regler: 

1. Vid 25% egenfinansiering av investeringar ges borgensåtagande för lån upp 

till 1 mkr. 

2. Vid 40% egenfinansiering av investeringar ges borgensåtagande för lån 

mellan 1,0 mkr – 1,5 mkr  

3. Vid 50% egenfinansiering av investeringar ges borgensåtagande för lån 

mellan 1,5 - 2,0 mkr. 

4. Vid lån överstigande 2 mkr måste båtklubben lämna speciella garantier för 

att SBU skall gå in med borgensåtagande. 

5. För investeringar som inte är ”realiserbara” (tex. muddring) ges ingen 

borgensåtagande av SBU. 

6. Storleken på ansökt lånebelopp skall inte överstiga 7500 kr per 

båtägande medlem med båtplats i föreningen. 

7. Amorteringstiden för borgade lån skall vara max 10 år och skall stå i relation 

till avskrivningstiden av investeringen 

 


