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Datum 2021-11-19 
Plats: Kansliet 
Deltagare: 
Christer Eriksson (digitalt)  
Hans Öhlund  
Ulf Grape 
Bo Wernlundh 
Lasse Carlsson 
Ola Runesson 
Inger Högström-Westerling (delar av mötet) 
Per Edberg 
Gary Börjesson   
Hans Johansson 
Adjungerad: 
Peter Karlsson 
Anmält frånvaro: 
Susanne Nicklasson 
 
 

 
 

 
1. Öppning av mötet 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes.  
 

3. Föregående protokoll 2021-14 
Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 
 

4. Rapporter 
4.1 Rapport från ordförande 

Möte med Jakobsbergs Båtsällskap angående BAS 3. 
Arbetsgrupp bildad för att gå igenom arbetet med BAS 3 i en nulägesanalys.  
Rapport US tillhanda senast 2021-11-29. Extra styrelsemöte 21-12-02.  
 

4.2 Nuläges analys BAS v.3 
Stoppet av BAS inför implementeringen av BAS 3 flyttas till 17/2 - 3/3 för att 
användarna ska hinna få ut de rapporter som behövs efter årsskiftet.  
US godkände tidsplanen för stoppet. 
 



4.3 Sjösäkerhetskommittén 
Sjöfartsverket kommer ut med nya sjökort med nya djupbeteckningar. Kommittén 
har engagerat sig i frågan och kommer att samla in fakta för att kunna bemöta en 
eventuell försämring av djupangivelser i kommande sjökort.  

 

5. Från föregående möte bordlagda ärenden 
5.1 Inga bordlagda ärenden. 

 
6. Ärenden för behandling 
6.1 Inriktningsdiskussion inför NFB Årsmöte 

Hans Ö presenterade NFB:s organisation, examinationer och de frågor de arbetar med. 

Peter Karlsson kommer att delta vid NFB:s årsmötet som röstberättigad representant 

på grund av att Christer Eriksson är förhindrad att delta. (se US protokoll 2021-14)    

 
6.2 Monterdeltagande på inomhusmässorna 

Peter redovisade planerade kostnader för två olika alternativ för deltagande i 
kommande båtmässor i Stockholm respektive Göteborg. 
Diskussion kring deltagande med monter eller inte.  
Efter votering, med röstsiffrorna 8 mot deltagande med monter och 2 för deltagande 
med monter, beslutades att SBU inte deltar med monter på någon av båtmässorna. 
Vi deltar dock med Stora Båtklubbsdagen och ett scenprogram på bägge mässorna.  
Protokollsanteckning – se bil. 1 
 
 

6.3 Stora Båtklubbsdagen 2022 
Start av arbetsgrupp  
Deltagare i arbetsgruppen – Christer E och Per E, tillsammans med kansliet, bildar 
arbetsgrupp.  
 

6.4 Eriksbergs Boatshow 8-10 april 
Peter gick igenom förutsättningarna och kostnaderna för deltagande.  
Diskussion kring deltagande eller inte.  
Beslut: Att tacka nej till deltagande och ta upp frågan till prövning nästa år igen. 

 

 
7. Nästa möte:  

Nästa möte blir 21-12-02 kl 16.00 digitalt plus 10.30 2021-12-16 på kansliet. 
 
 

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

 

Beslut:  

- Arbetsgrupp bildad för att gå igenom arbetet med BAS 3 i en nulägesanalys.  
Rapport US tillhanda senast 2021-11-29. Extra styrelsemöte 21-12-02.  



- Stoppet av BAS inför implementeringen av BAS 3 flyttas till 17/2 - 3/3 för att 
användarna ska hinna få ut de rapporter som behövs efter årsskiftet.  
US godkände tidsplanen för stoppet. 

- SBU deltar inte med monter på någon av båtmässorna. 
Vi deltar dock med Stora Båtklubbsdagen och ett scenprogram på bägge 
mässorna.  

- Christer E och Per E bildar arbetsgrupp för planeringen av Stora 
Båtklubbsdagen. 

- Att tacka nej till deltagande vid Eriksbergs Boatshow och ta upp frågan till 
prövning nästa år igen. 

 

 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

Christer Eriksson   Ulf Grape 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

Bilaga 1 

 

Protokollsanteckning 
6.2 Monterdeltagande på inomhusmässorna 

 
Svenska Båtunionen är Sveriges största båtorganisation. Som sådan bör vi synas och finnas 

med i sammanhang där olika representanter för båtlivet finns med. Båtmässorna i Göteborg 

och Stockholm är sådana tillfällen. SBU har under flera år deltagit på båtmässorna och haft en 

monter, där vi kunnat visa upp vår verksamhet, haft olika budskap t ex om sjösäkerhet, pratat 

med människor om värdet av att vara med i en båtklubb mm, mm. 

 

Detta har enligt min uppfattning varit värdefullt och givande. Att delta på en mässa innebär 

förvisso kostnader för monter, material, resor/logi för funktionärer etc. SBU och kansliet har 

både kompetens och flera års erfarenhet av att arrangera detta på ett kostnadseffektivt och bra 

sätt. Då förra årets mässor blev inställda p g a pandemin kan man förvänta sig ett ökat intresse 

för att besöka mässorna 2022. Då blir det för mig märkligt om SBU detta år väljer att avstå 

deltagande. Vid diskussion i Sjösäkerhetskommittén, där undertecknad ingår, fanns en tydlig 

uppfattning att SBU skulle delta med monter på inomhumässorna.  

 

Med denna bakgrund var det följdriktigt att rösta för deltagande på båtmässorna i Göteborg 

och Stockholm. 

 

Inger Högström-Westerling, 2:e vice ordförande SBU 

 


