
US Protokoll 2021-11

Datum 2021-08-23, 13.00-17.00
Plats: digitalt videomöte.
Deltagare:
Christer Eriksson
Hans Öhlund
Ulf Grape
Bo Wernlundh
Lasse Carlsson
Ola Runesson
Inger Högström-Westerling
Per Edberg
Gary Börjesson (delar av mötet)
Hans Johansson
Adjungerad:
Peter Karlsson
Stellan Stark
Cecilia Obitz
Anmält frånvaro:
Susanne Nicklasson

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

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3. Föregående protokoll 2021-10
Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

4. Rapporter
4.1 Rapport från Ordförande

Ordförande har haft kontakt med ”sina” förbund. Inbjuden till VKBF:s
planeringsdag.
Även kontakt med SMBF – träff med US planerad för någon gång sept/okt.
Ordförande är inbjuden till Regeringskansliet och inrikesminister Damberg
för uppföljningsmöte kring båtmotorstölderna och de åtgärder som vidtagits
från regeringens håll. Mötet blir av kommande vecka.



4.2 Ekonomi
Skattmästaren gick igenom ekonomin och rapporterade utfallet fram till och
med juni. Resultatet något bättre än förväntat pga en högre utdelning från
Svenska Sjö än beräknat.

4.3 Rapport från kommittéerna

Juridiska kommittén
Ständigt nya frågor till kommittén. Man får även från enskilda båtägare –
men kan dock inte svara på den typen av frågor.
Kommittén skall träffas fysiskt för genomgång av 2021.
Ungdomskommittén
Per rapporterade att han skickat ut ett brev till samtliga BF om vilka klubbar
som bedriver ungdomsverksamhet.  4 BF har svarat. Inte heller något av de
förbund som skrev en inlaga kring ungdomsverksamheten har svarat. Nytt
utskick skall gå ut med en tydlig vink om att det är nödvändigt för den
fortsatta verksamheten att förbunden svarar.

Säkerhetskommittén
Utskick av flytvästar till 20 båtklubbar och 5 fritidsbanker har genomförts.
Arbetsgrupperna är i full gång och arbetet flyter på.

Redaktionskommittén
Budgetplaneringsmöte för 2022 skall hållas den 14/9.
Inför nr 6 2022 finns det frågetecken kring om den skall vara som digitalt
nummer eller komma som pappersversion.
Redaktionskommittén besöker Kungsbacka BK för att fira deras
100-årsjubileum.
Diskussion kring hur SBU ska agera i samband med att båtklubbar fyller t.ex.
100 år. Frågan bereds för beslut kring en policy när det gäller firandet av
jubileum. Arbetsgrupp bildad med Bo (som sammankallande) tillsammans
med Inger och Hans J för att bereda frågan.
Båtlivs planeringsmöte 11-12 november i Helsingborg.

Miljökommittén
Stellan rapporterar att en artikel gått ut i lokalpressen kring möjligheterna att
utnyttja den teknik som finns i sjökort, GPS:er, etc för att informera om
känsliga områden för ankring lämpliga hamnar, m.m.
Havstulpanvarningen fungerat bra – flera lokaltidningar haft det med i sina
nummer.
Toaletttömningsstationerna fungerar dåligt i Mellansverige och även på
västkusten vilket har uppmärksammats i pressen.
Miljösamordnare – ett antal förbund har inte rapporterat in namnen.
Revidering av miljöprogrammet är på gång.
Nationella båtmiljökonferensen – 10/9 sista anmälningsdag.
Skrovmålet kommer ut i dagarna.



Lasse C tog upp diskussionen kring kopparmätningarna. Han kommer sätta
samman en sammanfattning av projektet och gå igenom den med AU för att
sedan föra frågan vidare till US.

Stöldskyddskommittén
Ola rapporterar att arbetet har påbörjats och förslag på upplägg ligger för
granskning.
Annons i Båtliv med information om kommitténs arbete skall skickas in.

BAS kommittén
Gary rapporterar kring en diskussion om möjlighet att tillbakafakturera alt
framåtfakturera i BAS. Ordförande framhåller att de lagar och bestämmelser
som gäller skall följas.
Beslut att BAS-kommittén informeras om vikten av att följa de regler som
gäller för fakturering via BAS – se.
Se bilaga 1. Från auktoriserad revisor

Försäkringskommittén
Ingen rapport

Båtmässor 2022
Arrangörerna för de olika mässorna är på hugget. Flera tunga företag ställer
sig tveksamma till framför allt Göteborgsmässan.
Diskussion kring SBU:s medverkan i kommande båtmässor.
Beslut tas längre fram.

4.4 Rapport från Kansliet
a. Medierapportering under sommaren

Peter rapporterade kring vilka medier SBU har synts och vilken
exponering vi fått med hjälp av detta.
Se bilaga 2.

b. Utvärdering hemsidan. Utbildning SBU intranät.
Kansliet bjuder in US och kommittéerna till möte kring hemsidan någon
av de första veckorna i september.
Utbildning kring intranätet planeras. Mer info kommer.

4.4.1 Unionsrådet 2021, FHM 1 september. Sista avbokningsdag 10
september. Tillsättande av arbetsgrupp.
Fysiskt UR eller inte? Ok för hotellet att vi väntar till den 15/9 då ett nytt
besked från FHM kommer.
Arbetsgrupp för programmet skall bildas.

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



6. Ärenden för behandling
6.1 Planering av höstens internatmöte 10–11 september.

Genomgång av planeringen och innehållet på kommande internat.

6.2Remiss 21-02787 gällande avvecklingen av fasta
sjösäkerhetsanordningar på sträckan Dalarö - Öregrund i Stockholms
skärgård
Det beslutades att kansliet svarar på remissen och stämmer av med berörda
förbund och US innan den skickas in.

7. Nästa möte: 2021-09-10 US-internat. 2021-10-14 US-möte.

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

Beslut:

Nytt utskick till BF ang ungdomsverksamhet i BK
Arbetsgrupp bildad ang US policy vid BK-jubileer
BAS-Kommittén ang regler för fakturering via BAS
Kansliet svarar på remis från Sjöfartsverket ang farled.

______________________ ______________________
Christer Eriksson Ulf Grape
Ordförande Sekreterare

Bilaga 1. Bilaga från auktoriserad revisor

Enligt tel avseende datering fakturor. Kontentan är att fakturan ska innehålla uppgift om när den
faktiskt har utfärdas både vad gäller skatt och bokföring.



 
Skatteverket;

Datum för utfärdande
En faktura ska innehålla uppgift om när den har utfärdats (11 kap. 8 § 1 ML).

Med ”utfärdas” förstås det datum fakturan har upprättats och i nära anslutning till upprättandet
även har sänts till mottagaren. Om köparen utfärdar fakturan (självfakturering) får med ”utfärdas”
förstås den tidpunkt då fakturan upprättats och också godkänts av säljaren (jfr prop. 2011/12:94
s. 98).
 
Bokföringslagen(faktura = verifikation):

En verifikation ska enligt 5 kap. 7 § BFL innehålla uppgifter om
● när verifikationen har sammanställts
● när affärshändelsen har inträffat
● vad affärshändelsen avser
● belopp
● vem som är motpart
● verifikationsnummer
● övrigt som behövs för att fastställa sambandet mellan verifikationen och den bokförda

affärshändelsen.
 
 
 
 
Med vänlig hälsning
 
Jonny Isaksson
Auktoriserad revisor
Mobil 076-339 00 15
Mail jonny@jrev.se
 
J revision & rådgivning AB
c/o Isaksson, Himlabacken 9, 170 78 Solna

Bilaga 2. Medieexponering sommaren 2021

Date Headline URL

14-aug
-2021

Varning för havstulpaner längs
upplandskusten https://sverigesradio.se/artikel/varning-for-hav

12-aug
-2021

Varning för havstulpaner längs hela
Roslagskusten https://www.norrteljetidning.se/artikel/varning-

12-aug
-2021

Havstulpanvarning utlyst för
Östersjökusten – dags att kolla båtbotten

https://www.helahalsingland.se/artikel/havstul
att-kolla-batbotten-2

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/2777.html?date=2014-01-01#section11-8
https://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b684c1/1441863837135/prop.%202011%2012%2094.pdf#page=98
https://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b684c1/1441863837135/prop.%202011%2012%2094.pdf#page=98
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/27111.html?date=2021-01-01#section5-7
mailto:jonny@jrev.se
https://sverigesradio.se/artikel/varning-for-havstulpaner-langs-upplandskusten
https://www.norrteljetidning.se/artikel/varning-for-havstulpaner-langs-hela-roslagskusten
https://www.helahalsingland.se/artikel/havstulpanvarning-utlyst-for-ostersjokusten-dags-att-kolla-batbotten-2
https://www.helahalsingland.se/artikel/havstulpanvarning-utlyst-for-ostersjokusten-dags-att-kolla-batbotten-2


12-aug
-2021

Varning för havstulpaner längs hela
Östersjökusten

http://www.livetombord.se/artiklar/artiklar/2021
-ostersjokusten/

12-aug
-2021

Varning för havstulpaner längs hela
Östersjökusten

https://www.msn.com/sv-se/motor/nyheter/var
gs-hela-%C3%B6stersj%C3%B6kusten/ar-AA

12-aug
-2021

Dags att kolla båtbotten – havstulpanerna
förökar sig

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/dags-att-
na-forokar-sig

11-aug-
2021

Varning till båtägare: Havstulpaner sprider
sig längs Östersjökusten

https://sverigesradio.se/artikel/varning-till-bata
jokusten

11-aug-
2021

Båtägare varnas – havstulpaner längs
Gävleborgskusten

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/ba
orgskusten

11-aug-
2021

Hög tid rengöra båten från havstulpaner –
här är expertens tips

https://sverigesradio.se/artikel/hog-tid-rengora
-tips

11-aug-
2021 Därför hördes ett larm i Sandviken i går https://www.arbetarbladet.se/artikel/darfor-hor

11-aug-
2021

Havstulpanvarning utlyst för
Östersjökusten – dags att kolla båtbotten

https://www.arbetarbladet.se/artikel/havstulpa
-kolla-batbotten

11-aug-
2021

Havstulpanvarning utlyst för
Östersjökusten – dags att kolla båtbotten

https://www.gd.se/artikel/havstulpanvarning-ut
otten

11-aug-
2021

Båtunionen varnar: Se upp för
havstulpanerna https://sverigesradio.se/artikel/batunionen-var

11-aug-
2021

Varning för havstulpaner – båtägare
uppmanas tvätta sina båtar

https://sverigesradio.se/artikel/varning-for-hav
batar

11-aug-
2021

Havstulpanvarning utlyst för
Östersjökusten – börjar bli dags att kolla
båtbotten

https://www.nynashamnsposten.se/artikel/hav
orjar-bli-dags-att-kolla-batbotten

11-aug-
2021

Havstulpanvarning utlyst för
Östersjökusten – dags att kolla båtbotten

https://www.nynashamnsposten.se/logga-in/h
dags-att-kolla-batbotten-1

11-aug-
2021

Svenska Båtunionen varnar – nu växer
havstulpanerna på östkusten

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/sve
anerna-pa-ostkusten

11-aug-
2021

Varning för Havstulpaner längs
Gävleborgskusten https://sverigesradio.se/artikel/varning-for-hav

8-aug-
2021 Svårt hitta tömningsstationer för båttoalett https://kkuriren.se/artikel/svart-hitta-tomningss

http://www.livetombord.se/artiklar/artiklar/20210812/varning-for-havstulpaner-langs-hela-ostersjokusten/
http://www.livetombord.se/artiklar/artiklar/20210812/varning-for-havstulpaner-langs-hela-ostersjokusten/
https://www.msn.com/sv-se/motor/nyheter/varning-f%C3%B6r-havstulpaner-l%C3%A4ngs-hela-%C3%B6stersj%C3%B6kusten/ar-AANdZIT
https://www.msn.com/sv-se/motor/nyheter/varning-f%C3%B6r-havstulpaner-l%C3%A4ngs-hela-%C3%B6stersj%C3%B6kusten/ar-AANdZIT
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/dags-att-kolla-batbotten-for-batagarna-havstulpanerna-forokar-sig
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/dags-att-kolla-batbotten-for-batagarna-havstulpanerna-forokar-sig
https://sverigesradio.se/artikel/varning-till-batagare-havstulpaner-sprider-sig-langs-osersjokusten
https://sverigesradio.se/artikel/varning-till-batagare-havstulpaner-sprider-sig-langs-osersjokusten
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/batagare-varnas-havstulpaner-langs-gavleborgskusten
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/batagare-varnas-havstulpaner-langs-gavleborgskusten
https://sverigesradio.se/artikel/hog-tid-rengora-baten-fran-havstulpaner-har-ar-expertens-tips
https://sverigesradio.se/artikel/hog-tid-rengora-baten-fran-havstulpaner-har-ar-expertens-tips
https://www.arbetarbladet.se/artikel/darfor-hordes-ett-larm-i-sandviken-i-gar
https://www.arbetarbladet.se/artikel/havstulpanvarning-utlyst-for-ostersjokusten-dags-att-kolla-batbotten
https://www.arbetarbladet.se/artikel/havstulpanvarning-utlyst-for-ostersjokusten-dags-att-kolla-batbotten
https://www.gd.se/artikel/havstulpanvarning-utlyst-for-ostersjokusten-dags-att-kolla-batbotten
https://www.gd.se/artikel/havstulpanvarning-utlyst-for-ostersjokusten-dags-att-kolla-batbotten
https://sverigesradio.se/artikel/batunionen-varnar-se-upp-for-havstulpanerna
https://sverigesradio.se/artikel/varning-for-havstulpaner-batagare-uppmanas-tvatta-sina-batar
https://sverigesradio.se/artikel/varning-for-havstulpaner-batagare-uppmanas-tvatta-sina-batar
https://www.nynashamnsposten.se/artikel/havstulpanvarning-utlyst-for-ostersjokusten-borjar-bli-dags-att-kolla-batbotten
https://www.nynashamnsposten.se/artikel/havstulpanvarning-utlyst-for-ostersjokusten-borjar-bli-dags-att-kolla-batbotten
https://www.nynashamnsposten.se/logga-in/havstulpanvarning-utlyst-for-ostersjokusten-dags-att-kolla-batbotten-1
https://www.nynashamnsposten.se/logga-in/havstulpanvarning-utlyst-for-ostersjokusten-dags-att-kolla-batbotten-1
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/svenska-batunionen-varnar-nu-vaxer-havstulpanerna-pa-ostkusten
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/svenska-batunionen-varnar-nu-vaxer-havstulpanerna-pa-ostkusten
https://sverigesradio.se/artikel/varning-for-havstulpaner-langs-gavleborgskusten
https://kkuriren.se/artikel/svart-hitta-tomningsstationer-for-battoalett/jv9woool


8-aug-
2021 Svårt hitta tömningsstationer för båttoalett https://kuriren.nu/artikel/svart-hitta-tomningsst

8-aug-
2021 Svårt hitta tömningsstationer för båttoalett https://corren.se/artikel/svart-hitta-tomningssta

8-aug-
2021 Svårt hitta tömningsstationer för båttoalett https://eposten.se/artikel/svart-hitta-tomningss

8-aug-
2021 Svårt hitta tömningsstationer för båttoalett

https://www.ttela.se/nyheter/sverige/sv%C3%A
%B6r-b%C3%A5ttoalett-1.52577377

8-aug-
2021 Svårt hitta tömningsstationer för båttoalett https://sn.se/artikel/svart-hitta-tomningsstation

8-aug-
2021 Svårt hitta tömningsstationer för båttoalett https://helagotland.se/artikel/svart-hitta-tomnin

8-aug-
2021 Svårt hitta tömningsstationer för båttoalett

https://www.bohuslaningen.se/nyheter/sverige
oner-f%C3%B6r-b%C3%A5ttoalett-1.5257737

8-aug-
2021 Svårt hitta tömningsstationer för båttoalett

https://www.hn.se/nyheter/sverige/sv%C3%A5
B6r-b%C3%A5ttoalett-1.52577409

8-aug-
2021 Svårt hitta tömningsstationer för båttoalett

https://www.gp.se/nyheter/sverige/sv%C3%A5
B6r-b%C3%A5ttoalett-1.52577362

8-aug-
2021 Svårt hitta tömningsstationer för båttoalett

https://www.hallandsposten.se/nyheter/sverige
oner-f%C3%B6r-b%C3%A5ttoalett-1.5257741

8-aug-
2021 Svårt hitta tömningsstationer för båttoalett https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/k6wbeL/

8-aug-
2021 Svårt hitta tömningsstationer för båttoalett https://www.svd.se/svart-hitta-tomningsstation

8-aug-
2021 Svårt hitta tömningsstationer för båttoalett

https://www.ystadsallehanda.se/nyheter/svart-
799e/

8-aug-
2021 Svårt hitta tömningsstationer för båttoalett

https://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/sv
r-f%C3%B6r-b%C3%A5ttoalett/ar-AAN4Mn0

8-aug-
2021 Svårt hitta tömningsstationer för båttoalett https://www.vk.se/2021-08-08/svart-hitta-tomn

8-aug-
2021 Svårt hitta tömningsstationer för båttoalett https://unt.se/artikel/svart-hitta-tomningsstatio

https://kuriren.nu/artikel/svart-hitta-tomningsstationer-for-battoalett/jv9woool
https://corren.se/artikel/svart-hitta-tomningsstationer-for-battoalett/jv9woool
https://eposten.se/artikel/svart-hitta-tomningsstationer-for-battoalett/jv9woool
https://www.ttela.se/nyheter/sverige/sv%C3%A5rt-hitta-t%C3%B6mningsstationer-f%C3%B6r-b%C3%A5ttoalett-1.52577377
https://www.ttela.se/nyheter/sverige/sv%C3%A5rt-hitta-t%C3%B6mningsstationer-f%C3%B6r-b%C3%A5ttoalett-1.52577377
https://sn.se/artikel/svart-hitta-tomningsstationer-for-battoalett/jv9woool
https://helagotland.se/artikel/svart-hitta-tomningsstationer-for-battoalett/jv9woool
https://www.bohuslaningen.se/nyheter/sverige/sv%C3%A5rt-hitta-t%C3%B6mningsstationer-f%C3%B6r-b%C3%A5ttoalett-1.52577378
https://www.bohuslaningen.se/nyheter/sverige/sv%C3%A5rt-hitta-t%C3%B6mningsstationer-f%C3%B6r-b%C3%A5ttoalett-1.52577378
https://www.hn.se/nyheter/sverige/sv%C3%A5rt-hitta-t%C3%B6mningsstationer-f%C3%B6r-b%C3%A5ttoalett-1.52577409
https://www.hn.se/nyheter/sverige/sv%C3%A5rt-hitta-t%C3%B6mningsstationer-f%C3%B6r-b%C3%A5ttoalett-1.52577409
https://www.gp.se/nyheter/sverige/sv%C3%A5rt-hitta-t%C3%B6mningsstationer-f%C3%B6r-b%C3%A5ttoalett-1.52577362
https://www.gp.se/nyheter/sverige/sv%C3%A5rt-hitta-t%C3%B6mningsstationer-f%C3%B6r-b%C3%A5ttoalett-1.52577362
https://www.hallandsposten.se/nyheter/sverige/sv%C3%A5rt-hitta-t%C3%B6mningsstationer-f%C3%B6r-b%C3%A5ttoalett-1.52577411
https://www.hallandsposten.se/nyheter/sverige/sv%C3%A5rt-hitta-t%C3%B6mningsstationer-f%C3%B6r-b%C3%A5ttoalett-1.52577411
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/k6wbeL/svart-hitta-tomningsstationer-for-battoalett
https://www.svd.se/svart-hitta-tomningsstationer-for-battoalett
https://www.ystadsallehanda.se/nyheter/svart-hitta-tomningsstationer-for-battoalett-63b0799e/
https://www.ystadsallehanda.se/nyheter/svart-hitta-tomningsstationer-for-battoalett-63b0799e/
https://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/sv%C3%A5rt-hitta-t%C3%B6mningsstationer-f%C3%B6r-b%C3%A5ttoalett/ar-AAN4Mn0
https://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/sv%C3%A5rt-hitta-t%C3%B6mningsstationer-f%C3%B6r-b%C3%A5ttoalett/ar-AAN4Mn0
https://www.vk.se/2021-08-08/svart-hitta-tomningsstationer-for-battoalett
https://unt.se/artikel/svart-hitta-tomningsstationer-for-battoalett/jv9woool


8-aug-
2021 Svårt hitta tömningsstationer för båttoalett https://ekuriren.se/artikel/svart-hitta-tomningss

8-aug-
2021 Svårt hitta tömningsstationer för båttoalett https://www.sydsvenskan.se/2021-08-08/svart

8-aug-
2021 Svårt hitta tömningsstationer för båttoalett https://www.skd.se/2021/08/08/svart-hitta-tom

8-aug-
2021 Svårt hitta tömningsstationer för båttoalett https://vt.se/artikel/svart-hitta-tomningsstation

8-aug-
2021 Svårt hitta tömningsstationer för båttoalett https://strengnastidning.se/artikel/svart-hitta-to

8-aug-
2021 Svårt hitta tömningsstationer för båttoalett https://www.nsk.se/2021/08/08/svart-hitta-tom

8-aug-
2021 Svårt hitta tömningsstationer för båttoalett https://www.hd.se/2021-08-08/svart-hitta-tomn

8-aug-
2021 Svårt hitta tömningsstationer för båttoalett https://news55.se/senaste-nytt/svart-hitta-tom

6-aug-
2021 Inte orimligt med båtkörkort http://www.skargarden.se/inte-orimligt-med-ba

4-aug-
2021

Mörkt år i drunkningsstatistiken – då
skänker Hjälmarens båtförbund flytvästar:
”Hoppas ni får låna ut alla”

https://www.na.se/artikel/morkt-ar-i-drunknings
und-flytvastar-hoppas-ni-far-lana-ut-alla

4-aug-
2021

Här lämnas splitternya flytvästar till
Fritidsbanken

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/har-la
n

4-aug-
2021

Båtfolket rasar – svårt att tömma
toatanken

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/ba
ettavfall-i-havet

22-juli-
2021 Havererad toatömning till sjöss http://www.skargarden.se/havererad-toatomni

13-juli-
2021 Att göra en kulturgärning https://www.dagensps.se/weekend/bat-sjoliv/a

23-juni-
2021

Allt fler utbildar sig i sjösäkerhet inför
semestern

https://www.dagensps.se/weekend/bat-sjoliv/a
estern/

22-juni-
2021

Båtägarna i Vänern vill veta vad som finns
under ytan https://www.nwt.se/2021/06/22/batagarna-i-va

https://ekuriren.se/artikel/svart-hitta-tomningsstationer-for-battoalett/jv9woool
https://www.sydsvenskan.se/2021-08-08/svart-hitta-tomningsstationer-for-battoalett
https://www.skd.se/2021/08/08/svart-hitta-tomningsstationer-for-battoalett/
https://vt.se/artikel/svart-hitta-tomningsstationer-for-battoalett/jv9woool
https://strengnastidning.se/artikel/svart-hitta-tomningsstationer-for-battoalett/jv9woool
https://www.nsk.se/2021/08/08/svart-hitta-tomningsstationer-for-battoalett/
https://www.hd.se/2021-08-08/svart-hitta-tomningsstationer-for-battoalett
https://news55.se/senaste-nytt/svart-hitta-tomningsstationer-for-battoalett/
http://www.skargarden.se/inte-orimligt-med-batkorkort/
https://www.na.se/artikel/morkt-ar-i-drunkningsstatistiken-da-skanker-hjalmarens-batforbund-flytvastar-hoppas-ni-far-lana-ut-alla
https://www.na.se/artikel/morkt-ar-i-drunkningsstatistiken-da-skanker-hjalmarens-batforbund-flytvastar-hoppas-ni-far-lana-ut-alla
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/har-lamnas-splitternya-flytvastar-till-fritidsbanken
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/har-lamnas-splitternya-flytvastar-till-fritidsbanken
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/batagare-kanner-sig-tvingade-att-dumpa-toalettavfall-i-havet
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/batagare-kanner-sig-tvingade-att-dumpa-toalettavfall-i-havet
http://www.skargarden.se/havererad-toatomning-till-sjoss/
https://www.dagensps.se/weekend/bat-sjoliv/att-gora-en-kulturgarning/
https://www.dagensps.se/weekend/bat-sjoliv/allt-fler-utbildar-sig-i-sjosakerhet-infor-semestern/
https://www.dagensps.se/weekend/bat-sjoliv/allt-fler-utbildar-sig-i-sjosakerhet-infor-semestern/
https://www.nwt.se/2021/06/22/batagarna-i-vanern-vill-veta-vad-som-finns-under-ytan/


21-juni-
2021 Fler utbildar sig för säkrare färder på sjön http://tanalys.se/fler-utbildar-sig-for-sakrare-fa

21-juni-
2021 Fler utbildar sig för säkrare färder på sjön

https://news.cision.com/se/svenska-kryssarklu
pa-sjon,c3371416

16-juni-
2021

Tydliga tillkännagivanden när riksdagen
lyssnat på båtorganisationerna

https://www.mynewsdesk.com/se/batunionen/
riksdagen-om-tre-tillkaennagivanden-i-samba
-vattenskoter-ett-av-dot-dot-dot-3109847

16-juni-
2021

Tydliga tillkännagivanden när riksdagen
lyssnat på båtorganisationerna http://tanalys.se/tydliga-tillkannagivanden-nar-

16-juni-
2021

Tydliga tillkännagivanden när riksdagen
lyssnat på båtorganisationerna

https://news.cision.com/se/svenska-kryssarklu
agen-lyssnat-pa-batorganisationerna,c336864

9-juni-2
021

Båtägarna i Vänern vill veta vad som finns
under ytan

https://www.mariestadstidningen.se/2021/06/0
ns-under-ytan/

4-juni-2
021

Insändare: Båtägare i Dalsland vill veta
vad som finns under Vänerns yta

https://www.dalslanningen.se/2021/06/04/bata
der-vanerns-yta/

1-juni-2
021

Med eller utan vaccin – en fantastisk
båtsäsong väntar https://www.batliv.se/2021/06/01/med-eller-uta

28-maj
-2021 Giftiga bottenfärger ska bort till 2022

https://www.mitti.se/nyheter/giftiga-bottenfarge
qt9JpJG3g/

27-maj
-2021

SBU: ”Vi vill veta vad som finns under
ytan” https://www.batliv.se/2021/05/27/sbu-vi-vill-ve

23-maj
-2021

Rusning efter båtar – allt
du behöver veta inför köpet https://www.expressen.se/gt/rusning-efter-bat

21-maj
-2021 Allemansrätten – nya filmer att sprida https://www.batliv.se/2021/05/21/allemansratte

20-maj
-2021

Wear It, Sweden! Den bästa flytvästen är
den du har på dig

https://www.batliv.se/2021/05/20/wear-it-swed
dig/

20-maj
-2021 Den bästa flytvästen är den du har på dig https://www.orebronyheter.com/den-basta-flytv

20-maj
-2021

Wear It, Sweden! Den bästa flytvästen är
den du har på dig

https://www.mynewsdesk.com/se/svenska_liv
-sweden-den-baesta-flytvaesten-aer-den-du-h

17-maj
-2021

Alla båtar sålda – "Man slåss nästan om
dem" https://www.dalademokraten.se/artikel/alla-ba
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https://www.dalslanningen.se/2021/06/04/batagare-i-dalsland-vill-veta-vad-som-finns-under-vanerns-yta/
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https://www.mitti.se/nyheter/giftiga-bottenfarger-ska-bort-till-2022/repuej!dvWE62uk55qvqt9JpJG3g/
https://www.batliv.se/2021/05/27/sbu-vi-vill-veta-vad-som-finns-under-ytan/
https://www.expressen.se/gt/rusning-efter-batar-allt-du-behover-veta-infor-kopet/
https://www.batliv.se/2021/05/21/allemansratten-nya-filmer-att-sprida/
https://www.batliv.se/2021/05/20/wear-it-sweden-den-basta-flytvasten-ar-den-du-har-pa-dig/
https://www.batliv.se/2021/05/20/wear-it-sweden-den-basta-flytvasten-ar-den-du-har-pa-dig/
https://www.orebronyheter.com/den-basta-flytvasten-ar-den-du-har-pa-dig/
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https://www.dalademokraten.se/artikel/alla-batar-salda-man-slass-nastan-om-dem


14-maj
-2021

Kustskepparintyg krävs för att framföra en
båt som är 12 x 4 meter eller större

http://www.dagensbatliv.se/kustskepparintyg-k
12-x-4-meter-eller-sta-rre

12-maj
-2021

Digitalt seminarium ska inspirera till
hållbart båtägande https://sverigesradio.se/artikel/digitalt-seminar

4-maj-
2021 Äntligen lite drag under galoscherna… https://www.batliv.se/2021/05/04/antligen-lite-d

4-maj-
2021 Äntligen – en kvinna till i Unionsstyrelsen https://www.batliv.se/2021/05/04/antligen-en-k

1-maj-
2021 För sent, för dyrt, för krångligt https://www.orebronyheter.com/for-sent-for-dy

29-apr-
2021

För sent, för dyrt, för krångligt om
förarbevis för vattenskoter

https://www.batliv.se/2021/04/29/for-sent-for-d
oter/

29-apr-
2021

För sent, för dyrt, för krångligt:
regeringens förarbevis för vattenskoter

https://www.mynewsdesk.com/se/batunionen/
ngligt-regeringens-foerarbevis-foer-vattenskot

29-apr-
2021

Båtmiljö.se – sajten för ett mer hållbart
båtliv https://www.batliv.se/2021/04/29/batmiljo-se-s

25-apr-
2021

Nu är tid att fixa med båten innan
sjösättning https://unt.se/artikel/nu-ar-tid-att-fixa-med-bate

25-apr-
2021

Full fart inför båtsäsongen: "En hel del att
fixa med" https://unt.se/nyheter/artikel/full-fart-infor-bats

21-apr-
2021 Nominering till SBU:s miljöpris 2022 https://www.batliv.se/2021/04/21/nominering-t

20-apr-
2021

Dykare som rensar haven från spöknät
fick Svenska Båtunionens Miljöpris

https://www.batliv.se/2021/04/20/dykare-som-
atunionens-miljopris/
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https://sverigesradio.se/artikel/digitalt-seminarium-ska-inspirera-till-hallbart-batagande
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