
   US Protokoll 2021-4 
 
 
Datum 2021-03-23 kl 13.00-17.00 
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. 

 
3.1 Rapporter 

Rapport från ordförande 
- Två delegater har blivit tvungna att lämna återbud till sina uppdrag i 

samband med BRD. Ersättare blir: Jonas Turitz som sekreterare och 
Tommy Sandin som ordförande i utskott A. 

- Ordförande haft kontakt med ordförande i SMBF. 
- Det har inte kommit någon proposition från regeringen angående Tullens 

arbete för att förhindra utförsel av stöldgods. Besked om när den 
kommer saknas. 

- Ordförande deltog i Skånes BF årsmöte. Klagshamns BK tog upp frågan 
om höga arrenden. Christer kontaktar Skånes BF och försöker 
sammankoppla dem med SMBF som har god kunskap i den här typen av 
frågor.  

3.2 Ekonomi 
Skattmästaren – Det har inte hänt något av vikt att anmäla till detta möte.  
 



3.3 Rapport från kommittéerna 
Sjösäkerhetskommittén – Arbetet med revideringen av säkerhetskontroller 
pågår. Flytväst och vattentätt telefonfodral kampanjen planeras.  
NFB har ungefär samma antal kurser som tidigare år. Det arbetas med en 
digital version av examination och intyg. 
Östra Vänerns BF – Hans ordförande på Årsmötet. ÖVBF beslutade om 
namnbyte till Skaraborgs Båt Förbund. 
 
B&U kommittén – Kontakter med Blekinge för att få en representant från 
dem att ingå i Ungdomsrådet. Ejnar Andersson har tackat ja att ingå i 
Ungdomsrådet. 
Artikel kring vårt utbildningsmaterial kommer i nästa nummer av Båtliv. 
 
BAS kommittén – Möte i kväll kl 16.00 angående BAS Vers 3.  
 
Redaktionskommittén. – Annonsutfall positivt mot budget. Från 170g -> 150g 
på omslaget testas i kommande nummer. Enkät kommer att gå ut till utvalda 
läsare angående reaktioner på läsvärde etc. i tidningen Båtliv. 
Vårrustningsreportage i kommande nummer.  
  
Miljökommittén – Möte 1g/månad. Revidering av båtmiljöprogrammet 
Båtmiljö.se. pågår. Båtmiljöpris – det pågår ett arbete med att skapa 
statuterna.  
Kopparmätningarna – kunskaper saknas i kommittén för att bemöta 
undersökningen.  
Kommunikationsplanen – ifylld efter bästa förmåga. Ser det som ett bra 
verktyg.  
Nya ledamöter: Lotta Rosenberg och Bengt Fröberg förklaras invalda i 
kommittén. Per Sjöblom har avgått ur kommittén.  
Carl Rönnow kommer att dra den föreläsning som han gav på Sjöhistoriska 
för US. 

 
Nordiska Båtrådet – Olycksstatistik från olika länder kommer att 
sammanställas. EBA möte i april. 

Juridiska Kommittén - Flera förbund och klubbar som frågar kring styrelsens 
ansvar och uppskjutna årsmöte. Ett antal klubbar har frågor kring uteslutning 
av medlem.  

3.4 Rapport från kansliet 
3.4.1 Nationell Båtmiljökonferens diskuterades – Beslut att gå vidare med 

nationell Båtmiljökonferens. 
3.4.2 Båtmiljö.se – Ny version lanseras på fredag. Carl Rönnow gick igenom vad 

den innehåller. Sidan vänder sig i första hand till enskilda båtägare – men 
är den sida som de flesta myndigheter hänvisar till.  

 
 



 
4. Från föregående möten bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden från föregående möte fanns. 
 

5. Ärenden för behandling 
5.1 Genomgång inför Båtriksdagen 
5.1.1 Körschema, tidsplanering, föredragande - Körschemat för Båtriksdagen 

gicks igenom och diskuterades. De olika punkterna som ska behandlas 
och ansvarsfördelningen mellan ledamöterna beslutades.  

5.1.2 Bildspel - Bildspelet som skall användas i samband med BRD gicks igenom 
5.1.3 Utskottens genomförande – US representation i utskotten gicks igenom 

och beslutades.  
 

5.2 Planering av konstituerande möte samt introduktion av nya ledamöter. 
Det beslutade att genomföra det konstituerande mötet direkt efter BRD. 
 

5.3 TS remiss angående föreskrifter om förarbevis för vattenskoter 
Christer E och Hans Ö formulerar ett svar. 
 

6. Nästa möte 
Nästa US-möte blir 21-03-27 Båtriksdag. Konstituerande möte hålls direkt 
efter Båtriksdagen.  

 
7. Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet och tackade alla för deltagandet. 
 

 

Beslut: 

Christer E kontaktar Skånes BF och försöker sammankoppla dem med SMBF ang 

arrende. 

Nya ledamöter: Lotta Rosenberg och Bengt Fröberg förklaras invalda i 

Miljökommittén. 

Beslut att gå vidare med nationell Båtmiljökonferens. 
 

Christer E och Hans Ö formulerar ett svar till TS ang förarbevis för vattenskoter. 

 

             
 
            ______________________  ______________________ 

Christer Eriksson   Ulf Grape 
Ordförande   Sekreterare 


