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Datum 2022-01-17 
Plats: Digitalt 
Deltagare: 
Christer Eriksson  
Hans Öhlund  
Ulf Grape 
Gary Börjesson (del av mötet) 
Bo Wernlundh 
Lasse Carlsson 
Ola Runesson 
Per Edberg 
Hans Johansson (del av mötet) 
Inger Högström-Westerling  
Susanne Nicklasson 
Adjungerade: 
Peter Karlsson 
 
 

 
1. Öppning av mötet 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes.  
 

3. Föregående protokoll 
Protokollet gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 
 

4. Rapporter 
 

4.1 Rapport från Ordförande 
Mässan i Göteborg inställd. 
Brev från revisorerna – besvarat. 
 

4.2 Ekonomi 
Inget nytt fanns att rapportera. 
 

4.3 Rapport från kommittéerna 
Ungdomskommittén 
Möte i morgon för detaljplanering av webbmötet den 25/1. 
BAS 
Fortsatt utveckling av V3 med möten varje tisdag. Testerna fortskrider. 



Redaktionskommittén 
Årets båtklubb - utdelning av priset sker i Stockholm om den mässan blir av 12/3. Då 
kommer även Unga Hjältar priset delas ut. Om Stockholmsmässan inte blir av så delas 
priserna ut på respektive klubbs hemort. 
Miljökommittén 
Myndigheten har tagit fram 14 nya åtgärder för att förbättra havsmiljön. 
Miljökonferens 17/2 digitalt. 
Miljöpriset kommer att delas ut. 
Stöldskyddskommittén 
Inget nytt att rapportera. 
Sjösäkerhetskommittén 
Förbereder kommande webbinarium. 
Juridiska kommittén 
I snitt en fråga per dag kommer in. Stor belastning - men under kontroll. 
Typfrågor med svar kommer in på hemsidan inom kort. Stadgefrågor, skattefrågor, 
övergivna båtar och uteslutning av medlemmar är typexempel. 
SBU- Fonden 
Nya ansökningar kommit in. Ansökningarna kommer att hanteras av gruppen och ge 
förslag till beslut på kommande möte. 
 

4.4 Rapport från Kansliet 
Verksamheten är igång med förberedelser för de kommande mötena.  
XRF utbildningarna påbörjade. Nytt instrument inköpt.  
 

5. Från föregående möten bordlagda ärenden 
Inga bordlagda ärenden fanns att rapportera. 
 

6. Ärenden för behandling 
6.1 Fördelning av motioner och propositioner 

De inkomna motionerna gicks igenom och diskuterades.  
Motionerna fördelades mellan US ledamöter för att besvaras. Genomgång av svaren 
och beslut om US ställningstagande kommer att tas vid kommande US-möte.  
 

6.2 Planering av ordförandekonferensen samt inbjudan till mötet. 
Diskussion kring tidpunkten för konferensen med tanke på restriktioner från 
regeringen och FHM. 
Ambitionen är att vi har ett fysiskt möte alternativt ett hybridmöte.  
Om mötet blir fysiskt eller digitalt är beroende på situationen som råder när det 
gäller restriktioner.            
 

 

 
6.3 Planering av ”Göteborgsmötet” 

Med anledning av att båtmässan i Göteborg är inställd så blir mötet den 4/2 – 5/2 på 
kansliet i Stockholm. Mötet börjar på fredagen kl 09.30 och avslutas till lunch på 
lördagen.  
VP, VB, budget samt fastställande av motioner och propositioner finns på agendan. 



 
6.4 Båtriksdagen 2022 

Anmälningstiden har gått ut. 
Deltagarlista skickas ut till förbunden i morgon. 
3/2 är sista dag för avgiftsfri avbokning av hotellet.  

Planeringen går vidare enligt den uppgjorda planen.  
Beslut att AU får delegerat att ta beslut den 31/1 om antal deltagare och om det blir 
en fysisk eller digital BRD.  

 

7. Nästa möte 
Nästa möte blir 2022-02-04-05 på kansliet. 
 

8. Mötets avslutande 
 

Ordförande avslutade mötet och tackade alla för deltagandet. 

 

  

Beslut:  

US-möte den 4/2 – 5/2 på kansliet i Stockholm. 

AU får delegerat att ta beslut den 31/1 om antal deltagare och om det blir en fysisk eller 

digital BRD beroende på rådande restriktioner. 

 

 
 

 

_______________________  _______________________ 

Christer Eriksson   Ulf Grape 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 


