
   US Protokoll 2021-3 
 
 
Datum 2021-03-11, kl 10.00-13.00 
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: 
Peter Karlsson 
Stellan Stark 

 

 
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 Rapport från ordförande 

Svenska Sjö Intressenter AB har haft styrelsemöte – positiva resultat för 
Svenska Sjö AB och god ekonomi. 
AU-möte – genomgång av punkterna på dagordningen. 
Juridiska kommittén har haft ett stort antal frågor den senaste veckan.  
 

4.2 Ekonomi 
Skattmästaren – Inget att rapportera. Allt flyter på som det ska 
 

4.3 Rapport från kommittéerna 
Sjösäkerhetskommittén – Webbinarium med förbunden planerat till april. 
Flytväst och mobilfodralskampanjerna blir av till sommaren.  
Projektet kring båtsäkerhetskontroller läggs på is tills vidare 
 
B&U kommittén – Artiklar i Båtliv om utbildningsmaterialet planeras.  



Häftet ”Ungdomsverksamhet” blir det första som presenteras. 
 
BAS kommittén – Release på uppgraderingen av det befintliga systemet 
rullar på. Version 3 jobbas med för fullt. Testerna börjar i maj/juni. 
 
Redaktionskommittén. – Båtliv Nr 2 är full med material. Miljökommitténs 
pris till ”Divers Against Ghostnets” är utdelat tillsammans med ett diplom.  
Utökning till 96 sidor i kommande nummer. 
  
Miljökommittén – Miljökonferens med 270 deltagare genomförd. Kommittén 
arbetar med revidering av Båtmiljö.se, egenkontroll. etc.  
Bra kommittésammansättning för närvarande och arbetet rullar på. 
Viktigaste uppgiften är att ligga i framkant med omvärldsbevakning med 
rapportering till förbunden. Svårt att få ut materialet som produceras till 
förbund och båtklubbar. 

 
 

4.4 Rapport från kansliet 
 

4.5 .1 Uppsägning av hyresavtal för omförhandling 
Hyresavtalet uppsagt till omförhandling med indexhöjning.  
Beslut att godkänna den föreslagna höjningen.  

 
4.5.2 Anmälan av två nya båtklubbar 

Västkustens BF och Västernorrlands BF anmäler 2 nya båtklubbar: 
Getskärs BK 107 medlemmar och Lungviks Hamnförening 215 
medlemmar. 
Statistik över ökningen i förbunden finns och kommer att skickas ut.  
I princip alla förbund redovisar en ökning.  

 
4.5.3 Status Stora Båtklubbsdagen 

Ca 300 anmälda. Planeringen är på plats.  
 

4.5.4 Skånes BF  
Klagshamns BK ändringar i arrendeavtal som kan påverka många. Ärendet 
överlämnas till Juridiska kommittén. 

 
5. Från föregående möten bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden från föregående möte. 
 

6. Ärenden för behandling 
 

6.1 Ansökningar till SBU-Fonden 
Dnr2021-016 Nynäshamns Segelsällskap tilldelas 60.000kr. 
Dnr2021-017 Jämtlands BF tilldelas 50.000kr. 

 
6.2 SBU:s kommunikationsplan 



Frågan diskuterades och det beslutades att ägna ett särskilt möte till 
kommunikationsplanen.  
Planeringsmöte tisdag 16/3 kl 18.00. 

 
6.3 Status Båtriksdagen 

Planeringsmässigt ligger vi väl till. Genrepsmöte den 25/3. 
Diskussion kring det praktiska genomförandet för att möjliggöra att hela BRD 
kan ske under en dag.  
 

6.4 Unionsrådet 2021 
20-21 November 2021 Det första fysiska mötet på lång tid. Marina Towers i 
Stockholm bokat. Kansliet får i uppdrag att komma med förslag på 
inramningen till mötet. 
 

6.5 Visning av Allemansrättsfilmer 
De 4 nyligen framtagna kortfilmerna om Allemansrätten visades. Skall kunna 
användas i olika sammanhang i samband med möten, etc.  

 
6.6 Ny remissrunda angående förarintyg 

Gemensamt svar från SBU, Kryssarklubben och Seglingsförbundet. 
Det beslutades att Hans och Christer får uppdraget att skriva svaret på 
promemorian från SBU.  

 
 

7. Nästa möte 
Nästa US-möte blir den 16/3 18.00-19.00 respektive 23/3 13.00-16.00.  

 
8. Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet och tackade alla för deltagandet. 
 

Beslut: 

- Att godkänna den föreslagna höjningen på hyran på kansliet. 

- Klagshamns BK ändringar i arrendeavtal som kan påverka många. Ärendet överlämnas 

till Juridiska kommittén. 

- Dnr2021-016 Nynäshamns Segelsällskap tilldelas 60.000kr. 

- Dnr2021-017 Jämtlands BF tilldelas 50.000kr. 
- Kommunikationsplaneringsmöte tisdag 16/3 kl 18.00. 
- Kansliet får i uppdrag att komma med förslag på inramningen till Unionsrådet. 
- Det beslutades att Hans och Christer får uppdraget att skriva svaret på promemorian, 

från SBU, kring förarintyg för vattenskoter. 
 

             
 
            ______________________  ______________________ 

Christer Eriksson   Ulf Grape 
Ordförande   Sekreterare 


