
US Protokoll 2021-10

Datum 2021-06-01 Kl 09.00 – 12.00
Plats: digitalt videomöte.
Deltagare:
Christer Eriksson
Hans Öhlund
Ulf Grape
Bo Wernlundh
Lasse Carlsson
Ola Runesson
Inger Högström-Westerling
Per Edberg
Gary Börjesson
Adjungerad:
Peter Karlsson
Cecilia Obitz (Delar av mötet)
Anmält frånvaro:
Hans Johansson
Susanne Nicklasson

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

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3. Föregående protokoll 2021-8 och 2021-9
Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

4. Rapporter
4.1 Rapport från Ordförande

Ordförande rapporterade från det senaste AU
Ordförande har haft kontakt med ”sina” förbund. Genomgående positiv
respons på ordförandemötet.

4.2 Ekonomi
Skattmästaren gick igenom ekonomin och rapporterade att det inte finns
några större avvikelser från budget.

4.3 Rapport från kommittéerna



Juridiska kommittén – Många frågor trillar in. En stor och komplicerad fråga
har kommit in och det beräknades ta ca en dag att svara. Klubben
meddelades att om en jurist skall svara så kommer hen att behöva ta betalt
Ungdomskommittén – Möte i eftermiddag.
Redaktionskommittén – 4/6 kommer sista vårnumret kommer ut.
Annonsmässigt bra intäkter. Kläder, matvaror, bilar, finansieringsföretag, m.fl.
har börjat annonsera i Båtliv.
Sjösäkerhetskommittén – Flytvästkampanjen – 9 ansökningar kommit in.
Arbetet med skriften ”Egenkontroll av fritidsbåt” pågår och arbetet med
”Hamnboken” pågår i samarbete med Miljökommittén
Stöldskyddskommittén – inlett arbetet med att samla in fakta.
Miljökommittén –Arbetet pågår enligt plan. Träff med miljösamordnare
genomförd – 19 förbund har tillsatt miljösamordnare. Revidering av
hamnboken pågår i samarbete med sjösäkerhetskommittén. HV0100 fortsatt
sanktionering av drivmedlet. Debattartikel som bygger på remissvaret finns
ute. Möte genomfört med Havstulpanobservatörer - 45 personer deltog.
BAS kommittén – möte i em. Ett antal fel i registret behöver rättas till av
båtklubbarna innan den nya versionen lanseras.

4.4 Rapport från Kansliet
Restriktionerna från FHM ändras idag.
Behöver fler rapportörer till Havstulpanvarningen.
Projekten löper på.
Debattartiklar producerade.
Fortsatt hemarbete för kansliets personal fram till augusti.
Kansliet stängt v 30-31. Se även hemsidan.

4.4.1 Unionsrådet 2021 och datum för 2022
Jobbar vidare på planeringen av UR 2021. Inbjudan och registrering
kommer inom kort.
UR 2022 blir den 19-20 november. Plats meddelas senare.

4.4.2 Båtriksdagen 2022: Förslag på byte av datum till 2022-03-25-27 pga
bokning på beslutad helg. Alternativt Örebro 2022 – Karlstad 2023.
Beslut: Datum för BRD 2022 blir: 25-27 mars i Karlstad
Beslut: Datum för BRD 2023 blir: 24-26 mars. Förslag är Örebro, beslutas
vid ett senare tillfälle.

5. Från föregående möte bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden att hantera.

6. Ärenden för behandling
6.1 Ordförandekonferens



Återkoppling till deltagarna med den text som AU satt ihop plus svaren på
frågorna plus US lista på göromål. Peter K skickar ut materialet till deltagarna
vid konferensen.
Reflektioner från US på konferensen: För kort om tid för diskussion.
Uppmana alla att ha kameran på under mötet så man får ansikten på vilka
som är med.

6.2 Planering av höstens internatmöte 10–11 september.

6.2.1 Förslag på plats: SBU:s kansli med boende på Hasselbacken.

6.2.2 Gemensam aktivitet och middag på kvällen tillsammans med kansliet.
Start för mötet dag 1 kl 10.00. Avslut kl 17.00.
Start för mötet dag 2 09.00. Avslut kl 15.00.

6.2.3 Syfte: Att diskutera mål, visioner, uppdrag och budget inför 2022.
Arbetsgrupp Peter K, Ulf G Hans Ö och Inger HW

6.3 Inkomna skrivelser från Östergötlands BF mfl
Tvåårs kalendarium enligt direktiven – se ovan punkt 4.4.2.
På grund av pandemin har US inte kunnat haft en två-års planering för BRD
och UR.
- UR och BRD skall planeras 2 år i förväg.
- US kalendarium preliminärt 1 års framförhållning för US möten
- Kommittéerna beslutar om sina möten utifrån sin verksamhet.
- Stora event preliminärt ett års framförhållning.
- VP spänner över ett år.
Hans Ö och Christer E formulerar ett svar på skrivelsen. Se bil 1

Skrivelse angående ungdomsverksamhet och ”klubb-bildning’’.
För återkoppling angående ungdomsverksamhet hänskjuts skrivelsen till
Ungdomskommittén och redovisas på kommande US-möte. Gällande
”klubb-bildning” hänskjuts frågan till AU för redovisning vid kommande
US-möte

6.4 Kalendern
Revidering av US kalendariet för ändring av datum för US-möte till från 16 till
14 okt digitalt möte med start Kl 09.00

6.5 Delegering av beslut av ansökningar till SBU-Fonden
AU delegeras att ta beslut i de två ansökningar som ligger innan sommaren.

7. Nästa möte: 2021-08-16.

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



Beslut:
UR 2022 blir den 19-20 november. Plats meddelas senare.
Datum för BRD 2022 blir: 25-27 mars i Karlstad
Datum för BRD 2023 blir: 24-26 mars. Förslag är Örebro, beslutas vid ett senare
tillfälle.
Återkoppling till deltagarna vid Ordförandekonferensen med den text som AU satt
ihop plus svaren på frågorna plus US lista på göromål. Peter K skickar ut materialet till
deltagarna vid konferensen.
US-Internat 10-11 september:
Start för mötet dag 1 kl 10.00. Avslut kl 17.00.
Start för mötet dag 2 09.00. Avslut kl 15.00.
Inkomna skrivelser från Östergötlands BF m.fl: Hans Ö och Christer E formulerar ett
svar på skrivelsen. Skrivelse angående ungdomsverksamhet och ”klubb-bildning’’.
För återkoppling angående ungdomsverksamhet hänskjuts skrivelsen till
Ungdomskommittén och redovisas på kommande US-möte. Gällande
”klubb-bildning” hänskjuts frågan till AU för redovisning vid kommande US-möte.
AU delegeras att ta beslut i de två ansökningar till SBU-Fonden som ligger innan
sommaren.

______________________ ______________________
Christer Eriksson Ulf Grape
Ordförande Sekreterare

Bilaga 1



Helsingborg 2021-06-03

Unionsstyrelsens svar på skrivelse från Björn Axelsson, Östergötlands
båtförbund

Unionsstyrelsen har att följa beslutet vid Båtriksdagen 2011 att Båtriksdagen och
Unionsrådet ska ha en tvåårig framförhållning. Den fortgående pandemin har gjort
ett avbrott i planeringen som Unionsstyrelsen har åtgärdat vid senaste
styrelsemötet genom att besluta datum för Båtriksdag och Unionsråd för 2022 och
2023.

 Gällande Unionsstyrelsens möten så ändras förutsättningarna för dessa utifrån
ledamöternas förutsättningar och anpassas årligen genom att ett preliminärt
möteskalendarium tas fram i samband med Unionsstyrelsens inledande möten efter
Båtriksdagen. Det är Unionsstyrelsens ambition att styrelsens mötesdatum är
tillgängliga för den som har intresse av dem. Dessa finns publicerade i kalendarium
på Svenska Båtunionens hemsida och anges även i kalendern hos många av de
förbund som använder vår gemensamma hemsidelösning.

 Avseende kommittéernas möten måste det tas i beaktande att deras ledamöter gör
sitt uppdrag på sin fritid varför en större flexibilitet gällande mötesplanering måste
accepteras. Datum för nästa möte anges oftast löpande i kommittéernas protokoll
som publiceras på vår hemsida. Kommittéerna arbetar på Unionsstyrelsens
uppdrag och har att svara för verksamheten inför Unionsstyrelsen.

 Gällande centrala arrangemang typ Stora Båtklubbsdagar, konferenser, mm
planeras dessa utifrån verksamhetsplanen och datum fastställs i så god tid innan
att målgruppen för arrangemanget har tid att planera sitt deltagande och anmäla
sig i tid. Arrangemangen kommuniceras genom våra olika kanaler med lämplig
framförhållning som anpassas utifrån behovet. Vissa arrangemang kan och måste
planeras och kommuniceras längre i förväg än andra. Behovet måste också kunna
styra över detta. Det ska tas i beaktande att de flesta av Svenska Båtunionens



arrangemang planeras och genomförs av ideellt engagerade människor som gör det
på sin fritid. En alltför reglerad och extern styrning kan avsevärt minska lusten och
engagemanget hos de förtroendevalda att ta sig ann en så arbetskrävande uppgift
som t.ex att arrangera en miljökonferens.

/ Ordförande Christer Eriksson

Från:
Skickat: den 27 maj 2021 09:04
Till: registrator@batunionen.se
Ämne: Kalendarium på SBU

Hej styrelsen 
Det finns et BRD beslut på att det ska finnas 2-års rullande framförhållning i SBU:s
kalendarium. 
Varför följs inte detta?
Vi i förbunden behöver det för att göra vår planering.

En uppdatering av kalendarium och en förklaring varför beslutet inte följs ser jag framemot?

Mvh
Björn Axelsson Förbundsordförande


