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1. Mötets öppnande  
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes.  

 

 
3. Föregående protokoll 2021-12  
 Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.  

 
4. Rapporter  

 
4.1 Rapport från ordföranden  



 Christer Eriksson och Lars-Åke Redéen har träffat inrikesministern Mikael 
Damberg för uppföljning av tidigare möte. Ett nytt bra möte där det 
framkom att vissa beslut tar viss tid för att få genomslag men att en del 
ändå hänt av positiv karaktär. EU:s regelverk om fri rörlighet förhindrar 
också Sverige att lagstifta fritt kring utförsel av produkter ur landet. 
 
AU har träffat styrelsen från SMBF och diskuterat utveckling och framtid 
m.m. Ett positivt och bra möte där det bl.a. framkom att en av 
ledamöterna, som är jurist, kan tänka sig att ingå i vår juridiska kommitté 
framöver. 
 
Juridiska kommittén kommer att samla sina dokumenterade ärenden i en 
särskild databas framöver. Efter avkodning skall den kunna vara tillgänglig 
för klubbarna. 
 
 

 

4.2 Ekonomi 
Cecilia Obitz och Lasse Carlsson gjorde kort genomgång av det 
ekonomiska utfallet och prognos för utfallet för år 2021 
 

 

4.3 Rapport från Nordiska Båtrådets möte  
 Nordiska Båtrådet (NBR) har haft möte i Stockholm nyligen. Ett positivt 

möte där det bland annat diskuterades vilka frågor som NBR skall föra 
fram på EBA-mötet i nästa vecka. 
 

 

4.4 Rapport från kansliet  
 A. Kansliet och kommittéerna har svarat på remisser som är inlagda 

på vår hemsida. 
B. Rutin för digital attestering av fakturor finns nu framtagen. 
C. US beslöt att kansliet får i uppdrag att skicka in ansökan om bidrag 

och att stötta båtförbunden med genomförandet under 2022. 
Ansökan avser projektbidrag från Svenskt Friluftsliv tillsammans 
med båtförbund. 

 

   
4.5                  A. Gary Börjesson, Patrik Lindqvist och Jens Beckmalm (Informia AB) 

gjorde en gedigen genomgång av statusläget i BAS-projektet 
version 3.0. Den nya versionen planerar att införas i mitten av 
januari 2022.  

 

 B. Stipendiepriset för “Årets Unga hjältar” planeras att delas ut på 
mässan Allt för sjön i Älvsjö. Bo W har vidtalat både SXK och 
Seglarförbundet att medverka med förslag på kandidater. Pris som 
“Årets Båtklubb” planeras traditionsenligt att delas ut på 
Göteborgsmässan 2022. 

 

 
5. Från föregående möten bordlagda ärenden 
 
5.1 Inga bordlagda ärenden fanns.  



 
 

   
6. Ärenden för behandling 
 
6.1 US beslöt att godkänna textändringarna i rutinen för remisshantering.  
   
6.2 US beslöt att kansliet i samarbete med sjösäkerhetskommittén får 

uppdraget att planera för Nordisk sjösäkerhets- 
konferens 2022 i samverkan med övriga nordiska båtorganisationer. 

 

 

6.3 Unionsrådets genomförande  
 a) Ulf presenterade arbetsgruppens förslag till program och underlag 

för UR:s två dagar. US antog förslaget efter några smärre 
korrigeringar. 

b) Föredragande på mötet kommer att vara Inger och Ulf. De som 
skall vara gruppledare skall informeras om detta i god tid innan. 

c) Handlingar till mötet måste skickas ut senast 211020. Inger, Hans 
Ö, Ulf, Christer och kansliet har ett kort videomöte om slutlig 
utformning av handlingarna dessförinnan. 

 

 

   
6.4 Verksamhetsplanerna (VP) framöver kan utgå från de nuvarande men 

behöver kopplas mer med budget och kan med fördel kortas av och 
komprimeras.  
Uppföljning av verksamhetsplanens genomförandestatus behöver 
göras i tex. oktobermånad resp. år i fortsättningen. 
Utfall och status för VP -21 liksom förslag till VP -22 med dess budget 
behöver behandlas av US på mötet 211216 för att vi skall ha underlag 
till informationen på ordförandekonferensen i januari. 

 

 

              
7. Nästa möte:  
 
7.1 US beslöt att flytta nästa US-möte till 2021-11-04 kl 09-12. 

 
 

   
8. Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet och tackade alla för deltagandet. 
 
 
Beslut:   Pkt. 4.4c Kansliet får i uppdrag att skicka in ansökan och att 
stötta båtförbunden med genomförandet under 2022. Ansökan avser 
projektbidrag från Svenskt Friluftsliv tillsammans med båtförbund. 
 
Beslut:    Pkt. 6.1 US beslöt att godkänna textändringarna i 
remisshantering. 

 



 
Beslut:    Pkt. 6.2 US beslöt att kansliet i samarbete med 
sjösäkerhetskommittén får uppdraget att planera för Nordisk 
sjösäkerhetskonferens 2022 i samverkan med övriga nordiska 
båtorganisationer. 
 
Beslut:    Pkt. 7 US beslöt att flytta nästa US-möte till 211104 kl 09-12. 
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