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Motion till Båtriksdagen 2022, Svenska Båtunionen, SBU 

En väsentlig del av SBU:s grundläggande och utvecklande verksamhet sker genom 

unionens kommittéer och arbetsgrupper. Dessa tillsätts av styrelsen såväl 

avseende sammansättning som uppdrag. För närvarande finns det nio 

kommittéer, utöver dessa tillsätts arbetsgrupper efter uppkommet behov. 

I ett flertal förbund förekommer liknande system och inte alltför sällan behandlar 

gruppernas arbeten liknande och angränsande ämnesområden som gemensamt 

berör båtlivet. Det är av stort värde för en ideell båtlivsorganisation med en 

folkrörelsekaraktär att ha många ”öron mot vattenytan” för att få reda på vad som 

händer inom och utom organisationen. Onödig energi läggs sannolikt ned på 

arbete som redan är igång eller som utretts och behandlats. 

”Tillsammans blir vi starka” är en devis som föreningslivet bygger på, men devisen 

måste kläs med innehåll och struktur för att bära vidare. Kunskapsöverföring och 

erfarenhetsutbyte väger tungt när styrkan ska prövas. 

Enligt 12§ i SBU:s stadgar anges att ”Unionsstyrelsen äger rätt att tillsätta 

kommittéer och arbetsgrupper och skall utfärda anvisningar för dessa”. Det här är 

en tydlig reglering i stadgarna, men för att kommittéernas arbete ska få legitimitet 

ut i organisationen krävs även arbetsordning och rutiner som säkerställer kvalitet 

och resultat med vassaste möjliga sammansättning och representation. 

Som ett komplement till unionens stadgar föreslås därför Båtriksdagen besluta 

att 

SBU:s styrelse ges i uppdrag att utforma rutiner och en tydlig arbetsordning för 

tillsättandet av kommittéer och arbetsgrupper, där syfte och målsättning är att ta 

tillvara och utveckla kunskaperna i kommittéer och arbetsgrupper genom att 

förbunden bereds delta i dessa. Syftet är dessutom att öka och sprida kunskaperna 

i organisationsleden. 

 

 

Saltsjön Mälarens Båtförbund 

 

Antagen av styrelsen den 10 januari 2022 
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Bertil Sjöholm, ordförande 
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