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Datum 2022-02-04 - 05 

Plats: Digitalt 

Deltagare: 

Christer Eriksson  

Hans Öhlund  

Ulf Grape 

Gary Börjesson  

Bo Wernlundh 

Lasse Carlsson 

Ola Runesson 

Per Edberg 

Hans Johansson  

Inger Högström-Westerling  

Susanne Nicklasson 

Adjungerade: 

Peter Karlsson 

Cecilia Obitz (delar av mötet) 

Carl Rönnow (delar av mötet) 

Carl Zeidlitz (delar av mötet) 

Patrick Lindqvist (delar av mötet) 

Mari-Ann Johansson (delar av mötet) 

 

 

 

1. Öppning av mötet 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes.  

 

3. Föregående protokoll 



Protokollen 2022-1 och 2022-2 gicks igenom, godkändes och lades till 

handlingarna.  

 

4. Rapporter 

 

4.1 Rapport från Ordförande 

4.1.1 Utbetalning av ersättning för arbete inom BAS Produktråd. 

Ordförande haft kontakt med revisorerna angående ersättningen. 

Ordföranden och kanslichefer från Svenska Båtunionen, Svenska 

Kryssarklubben och Svenska Seglarförbundet har haft ett möte där man 

diskuterat gemensamma spörsmål.  

 

 

 

4.2 Ekonomi 

Utfall 2021 

Skattmästaren gick igenom utfallet för verksamhetsåret 2021.  

Kort diskussion kring SBU-Fonden. 

 

 

4.3 Rapport från kommittéerna 

Ungdomskommittén 

Webbinarium med ca 60 deltagare. Mycket uppskattat och många frågor kom 

upp kring hur man arrangerar ungdomsverksamhet ute i båtklubbarna. 

 

Redaktionskommittén 

Årets Båtklubb – många sökande. Många fina priser har skänkts från olika 

företag kommer att kunna delas ut då Årets BK utses. Pressrelease idag där 

det meddelas att Sätra Båtsällskap får priset efter hård konkurrens från 

många båtklubbar.  

Båtlivets Unga Hjältar nu tillsammans med Kryssarna och Seglarna har 

inneburit att fler har kommit in med anmälningar.  

 

Miljökommittén 

Ny delegat i Miljökommittén; Stellan Dahlberg från Västkustens Båtförbund.  



Miljökonferensen går av stapeln den 17/2 kl 18.30.  

XRF projektet – 5 klubbar i Sollentuna med ca 500 båtar uppställda har blivit 

ålagda av kommunen att mäta alla sina båtar avseende bottenfärger. 

Åläggandet är dock överklagat.  

 

Sjösäkerhetskommittén 

Sjösäkerhetsrådet hade möte den 19/1. Hans Öhlund tog upp frågan om att 

Sjöfarverket i det så kallade ”Sjökortslyftet har gjort ett dåligt jobb och 

missat grund och på många ställen flyttat tremeters kurvan till sexmeters 

kurvan – förödande enligt många inblandade. Detta är en fråga som vi måste 

fortsätta att jobba med. Transportstyrelsen har inte kallat in 

arbetsgrupperna för ”2030 målet” än trots att de varit utsedda sedan ett år 

tillbaka. SBU ingår i två arbetasgrupper. 

 

4.4 Rapport från Kansliet 

4.4.1 Dokument för övergripande kommunikationsplanering 2022 

Peter gick igenom dokumentet som är avsett att underlätta samverkan 

mellan kommittéerna och kansliet och kansliets arbetsplanering. 

 

 

4.4.2 Deltagande i Almedalen tillsammans med Sweboat och RGS 

Peter presentade konceptet. Ett eventuellt deltagande från SBU 

diskuterades. 

Det beslutades att SBU deltar i Almedalen 2022.  

 

      4.4.3    Webbinarium onsdagen den 9/2 om hur man arrangerar årsmöten, 

medlemsmöten,   

                  etc. 91 anmälda till dags dato. 

 

 

 

5. Från föregående möten bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden fanns att rapportera. 

 

6. Ärenden för behandling 



 

6.1 Ökad spridning i digitala kanaler. Försöksverksamhet med POD 

Carl Z gick igenom innebörden av deltagandet i Båt-Podden. 

Kostnad för SBU ca 100.000kr plus våra distributionskanaler. Ca 20 program 

där vi får exponering.  

Diskussion kring ett eventuellt deltagande.  

Det beslutades att vi behöver få mer information och att US ledamöter går in 

och lyssnar på Båt-Podden för att få mer kunskap om innehållet. Det 

planeras ett informationsmöte med de personer som idag håller i Båt-

Podden.  

 

6.2 Flytande Båtmässan i Eriksberg. Finns det skäl för omvärdering? 

Diskussion kring ett eventuellt deltagande i Eriksbergs Boatshow 8-10 april. 

Beslut att inte delta i Eriksbergs Boatshow.  

 

6.3 Fastställande av motionssvar 

De, från båtförbunden, inkomna motionerna till Båtriksdagen 2022 gicks 

igenom. Och diskuterades. 

 

6.4 Fastställande Verksamhetsplan 

Verksamhetsplanen gicks igenom och diskuterades. 

 

6.5 Fastställande av budgetförslag 

Budgetförslaget gicks igenom och diskuterades 

 

6.6 Fastställande av Verksamhetsberättelsen 

Verksamhetsberättelsen gicks igenom och diskuterades.                                                                                                                           

 

6.7 Båtriksdagens genomförande 

 

6.7.1 Begränsning av deltagare?  

Nej inga begränsningar – alla restriktioner kring covid 19 borttagna.  

6.7.2 I så fall ska vi sända mötet live till BF 

Nej vi ska inte sända mötet live. 

6.7.3 Förutsättningar för sociala evenemang 



Alla restriktioner borttagna – de sociala evenemangen genomförs enligt 

plan. 

6.7.4 Utskick av snabbtest 

Nej – inga utskick av snabbtest. 

6.7.5 Covidpass? 

Nej – inga covidpass kommer att krävas. 

6.7.6 Presidium 

Förslag till presidium togs fram. De föreslagna personerna kommer att 

kontaktas av representanter från US.  

 

6.7.7 Gästlista 

Gästlistan gicks igenom och godkändes.  

 

6.8 Planering av Ordförandekonferensen 

 

6.8.1 Plats? Ska man kunna delta digitalt? 

Samma plats som Unionsrådet d.v.s. Elite Marina Towers i Stockholm. 

Det ska inte vara möjligt att delta digitalt eftersom det är ett fysiskt möte. 

Övernattning ersätts av SBU för de som inte kan komma samma dag 

enligt SBU:s resereglemente.  

Mötet börjar kl 10.00 och pågår till kl 16.00.  

 

6.8.2 Ska förbunden kunna följa delar av konferensen digitalt? 

Nej. 

 

6.8.3 Program, föredragande 

Programmet gicks igenom och diskuterades.  

Programmet 2019 var ett framgångsrikt koncept och bör tjäna som 

exempel för det kommande ordförandemötet.  

Susanne N, Hans Ö, Christer E och Peter K sätter ihop ett förslag till 

program.  

 

 

6.8.4 Handlingar för utskick 

Handlingarna med formen för mötet och platsen skickades ut 2022-02-04 



Övriga handlingar kommer att skickas ut 2022-02-15 

 

 

 

7. Nästa möte 

Nästa möte blir 2022-02-21. 09.00 på SBU:s kansli 

 

8. Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet och tackade alla för deltagandet. 

 

  

Beslut:  

Ny delegat i Miljökommittén; Stellan Dahlberg från Västkustens Båtförbund 

SBU deltar i Almedalen 2022 

Det beslutades att vi behöver få mer information och att US ledamöter går in och 

lyssnar på Båt-Podden för att få mer kunskap om innehållet 

Båtsiksdagen skall genomföras utan begränsningar. 

Ordförandemötet genomförs som ett fysiskt möte. 

 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

Christer Eriksson   Ulf Grape 

Ordförande    Sekreterare 

 

 


