
Ordförandekonferensen 
2022-02-20

Elite Marina Tower, Nacka

Ordförandekonferensen kommer att spelas in för att vi ska kunna 
göra den tillgänglig för er deltagare efteråt.



2021

Många nya medlemmar
Rekordförsäljning av båtar
Stigande andrahandspriser
Platskö nästan överallt
Trångt på sjön igen



Utgångspunkten

I samtal på ordförandekonferensen och på 
Unionsrådet formulerade vi gemensamt:
• Vår vision och våra strategiska mål.



Mål för ordförandekonferensen 2022

När vi lämnar mötet idag ska vi 
tillsammans ha en gemensam syn på 
våra mål, vår verksamhet och dess 

finansiering.



Svenska Båtunionens stadgar

§ 1
• tillvarataga fritidsbåtlivets intressen och stödja dess 

ungdomsverksamhet
• verka för fritidsbåtlivets utveckling och anpassning till 

natur, miljö och samhälle
• verka för utbildning inom båt- och sjöliv syftande till gott 

kamrat- och sjömanskap samt god sjösäkerhet 



Svenska Båtunionens stadgar

§ 1fortsättning:
• verka för säkra fritidsbåtar   
• i frågor som rör fritidsbåtslivet vara kontaktorgan och 

remissinstans för myndigheter och organisationer samt 
delta i internationellt samarbete

• vara opinionsbildande och drivande i båtlivsfrågor 



Svenska Båtunionens stadgar

§ 1 fortsättning
• följa och påverka försäkringsvillkoren för 

fritidsbåtar och båtklubbar
• sprida information om båtlivsfrågor och Svenska 

Båtunionens verksamhet genom egen tidning



”att samla båtklubbar anslutna till regionala båtförbund i 
Sverige i en riksomfattande friluftsfrämjande 
intresseorganisation.”

Det ska vara lätt 
att vara  

funktionär!



”stödja dess ungdomsverksamhet”

Fler 
ungdomar till 

båtlivet!



Möten och event

Fler 
mötesplatser!



”påverka försäkringsvillkoren för fritidsbåtar” 
och båtklubbar och ”ge ut en egen tidning”

Bra medlems- 
förmåner!



”säkra fritidsbåtar och utbildning inom båt- 
och sjöliv sjömanskap och god sjösäkerhet”

Vi ska vara en 
aktiv part i 

sjösäkerhets- 
arbetet!



Fritidsbåtslivets utveckling till natur, 
miljö och samhälle

Vi vill kunna möta ökade 
miljökrav!



Kontaktorgan och remissinstans för 
myndigheter och organisationer

Vi behöver 
nära kontakt 

med 
myndigheter



Motioner om båtlivsfrågor hösten 2021
Nyckelord: båtkörkort, båtregister, båtskatt, båtbottentvätt, toatömning, 
laddstolpar.

Vi behöver träffa 
fler 

beslutsfattare! 



Opinionsbildande och drivande i 
båtlivsfrågor



Vad har hänt de senaste åtta åren?

Lag om toatömning
Lag om åldersgräns på vattenskoter
Körkort för vattenskoter
Skattskyldighet för båtklubbar
Moms på båtklubbsarrende
Krav på båtbottensanering 
Krav på marksanering
Ökad kontroll av båtklubbar

Krav på mottagning av farligt avfall i 
hamnarna
Förbud mot tvåtaktsmotorer i vissa 
sjöar
Förslag på båtskatt och båtregister 
flera gånger
Fler båt och båtmotorstölder
Inflation



Vad har hänt de senaste åtta åren?

Och dessutom: Färre engagerade i våra båtklubbar
Höjda bränslepriser
Dyrare arrenden
Ökat intresse för båtliv
Ca.13 000 nya båtklubbsmedlemmar



Utökade verksamheter sedan 2014

Startat Båtmiljö.se
Startat Havstulpanvarningen
Utökat Unionsrådet till två dagar.
Startat ordförandekonferensen.
Startat Stora Båtklubbsdagen
Startat SBU-akademin
Påverkat i EU:s Avfallsmottagnings-
direktiv

Utökat Båtliv med ett nummer och bytt 
till tjockare omslag
Fördubblat antalet användare i bas.
Bekostat hemsidor till förbund
Gett stöd till förbundsträffar
Tagit fram metod för XRF-mätning
Utbildat mätförrättare
Genomfört flera nationella konferenser



Utökade verksamheter sedan 2014

och dessutom: Delat ut 2 600 000 kr till båtklubbar.
Påverkat politiker och beslutsfattare.
Skapat eget utbildningsmaterial för 
båtklubbar.
Utvecklat BAS.
Utökat kansliet.
Ökat vårt inflytande i EUs organ.



Unionsstyrelsen vill att 
Svenska Båtunionen är rustad 
och har resurser för att möta 

ökade krav.



Pågående verksamheter och 
verksamhet under planering



Pågående verksamhet inom miljöområdet

Intern information: Hamnboken, Egenkontroll för 
fritidsbåtshamnar 
Extern kommunikation: Båtmiljö.se, Havstulpanvarningen
Påverkan: Helcom, Båtmiljörådet, Complete +, 
Avfallsförordningen, Vattenskoterutredningen, 
vindkraftparker till havs, 2-takts motorer, markföroreningar
Medlemsstöd: XRF + skrapprov, webbinarier, SBU-akademin 



Pågående verksamhet inom 
Sjösäkerhetsområdet
Intern information: Hamnboken, Egen säkerhetskontroll
Extern kommunikation: flytvästkampanj, anti-hopp-kampanj
Påverkan: Sjösäkerhetsrådet, sjösäkerhetskonferens, 
Sjökortslyftet, NFB
Medlemstöd: Rorsmansmärket, webbinarier



Pågående verksamhet inom barn- och 
ungdomsområdet
Intern information: Ungdomsmaterialet, Besök hos 
båtklubbar
Påverkan:Ungdomsrådet 
Medlemsstöd: webbinarier



Pågående inom medlemsstöd och 
support
Pågående inom juridiska kommittén
Intern information: Svara på inkomna frågor

Pågående inom BAS-kommittén
Färdigställa BAS 3.0 med  koppling mellan BAS och 
ekonomiprogram.
Utbilda BAS-coacher
Utbilda båtklubbar och Båtförbund i BAS V 3.0



Lobbying

• Förarintygsutbildning för riksdagsledamöter och 
tjänstemän

• Utflykten med riksdagens fritidsbåtsnätverk
• Almedalen tillsammans med Sweboat och RGS
• Utredningen om vattenskotrar och andra störande 

vattenfarkoster.



Möten, samverkan m.m.

Svenska Båtunionen genomför eller deltar i cirka 170 möten 
om året.
Vi samverkar i olika frågor med fler än 20 andra organisationer 
och myndigheter.



Svenska Båtuionens
vision



Unionsrådet 2021 formulerade vår vision

Svenska Båtunionens vision:

• Tillsammans skapar vi och utvecklar det goda båtlivet. 
• Alla ska ha tillgång till ett vattenburet friluftsliv, som är 

glädjefyllt, hållbart, säkert och tillgängligt. 



Strategiska mål 2022-2027



Miljö och Hållbarhet
• Skapa förutsättningar för att båtklubbarna ska kunna inventera 

förekomst av TBT  på 80 procent av båtarna tillverkade innan 
1996.

• Att det finns en miljösamordnare i samtliga båtklubbar tillhörande 
de regionala båtförbunden.

• Att verka för lägre skatt på miljövänliga bränslen.
• Att arbeta för långsiktiga EU-direktiv gällande fritidsbåtsfrågor. 
• Att bevaka forskningsframsteg inom miljövänliga alternativ.



Sjösäkerhet
• Att verka för en minskning med 15 procent av allvarliga olyckor i 

samband med båtlivet.
• Att verka för minskning med 25 procent av antalet dödsolyckor i 

båtlivet.
• Att arbeta för inkludering av vattenskoterägare i båtklubbar.
•  Att verka för utbildning och kunskap om sjösäkerhet bland båtägare.
• Att sjösäkerhet inkluderas i skolundervisningen.
• Att ta fram och driva Anti–hoppiland-kampanj för att minska antalet 

olyckor i naturhamnarna.



Juridisk support
• Att säkerställa resurser och kompetens inom Svenska Båtunionen 

angående arrenden för båtklubbar och saneringsfrågor vid 
uppläggningsplatser. 

• Att tillhandahålla resurser och kompetens angående juridiska frågor 
för båtklubbarna.

• Att ta fram och tillhandahålla material för båtklubbarna angående 
ovanstående

• Att tillhandahålla utbildning gällande styrelseansvar och 
föreningsjuridik.



Barn och ungdom

• Att det finns en ungdomssamordnare i samtliga båtförbund.
• Att skapa ett koncept för att användas i skolorna på 

friluftsdagar och prova-på verksamhet. 
• Att starta samarbete med Scouterna på central nivå.



BAS Båtunionens administrativa system
• Att tillhandahålla och fortsätta  utveckla  

administrationsverktyg som båtförbund och båtklubbar behöver 
för att effektivt sköta sin verksamhet.

• Att bevara, utveckla och säkerställa att kompetens finns för 
administrationsverktygen.

• Utbilda och hjälpa båtförbund och båtklubbar hur 
administrationsverktyget kan användas på bästa sätt.

• Att samtliga båtförbund har en samordnare för 
administrationsverktygen.



Tidningen Båtliv

• Båtliv ska spegla verksamheten i båtklubbarna runt om i landet och vara 
en informationskälla för båtklubbsmedlemmar.

• Båtliv ska öka kunskapen om Svenska Båtunionen.
• Båtliv ska innehålla fler reportage.



Föreningsdemokrati
• Alla representanter i olika styrelser har adekvat kunskap i 

föreningsdemokrati och mötesteknik.
• Alla styrelserepresentanter utbildas i demokrati, etik och 

föreningskunskap.
• Att utbildningar i styrelsens ansvar finns tillgängliga för båtklubbar och 

båtförbund.
• Att Svenska Båtunionen gärna samarbetar med studieförbund.



Verksamhet 2022



Miljökommittén
• Revidera Egenkontroll för hamnar för fritidsbåtar.
• Fortsätta utbilda mätförrättare för XRF-mätningar.
• Delta i möten och i  Regeringens utredning om 

Vattenskotrar och andra störande vattenfarkoster.
• Öka vår kompetens inom området förorenad mark.



Sjösäkerhet
• Göra färdigt och sprida Hamnar för fritidsbåtar (“Hamnboken”) 

och det nya verktyget Egen säkerhetskontroll av fritidsbåtar.
• Påverka Sjöfartsverkets arbete med Sjökortslyftet.
• Genomföra och delta i webbinarier om sjösäkerhet.
• I samverkan med Nordiska Båtrådet anordna en nordisk 

sjösäkerhetskonferens.



Barn- och ungdomskommittén

• Besöka båtklubbar för att ta reda på mer om barn och 
ungdomsverksamheten inom Svenska Båtunionen.

• Söka kontakt med Scouterna för att undersöka möjligheterna 
för samarbete.

• Undersöka förutsättningarna för att ta fram ett skolmaterial 
för båtliv.



Kompetensutveckling och inspiration

• Fortsätta att utveckla nya utbildningar inom ramen för 
SBU-akademin.

• Genomföra Stora Båtklubbskvällar.
• Genomföra webbinarier inom sjösäkerhet, båtmiljö samt 

barn- och ungdomsarbete.
• Fortsätta arbeta för att fler båtklubbar genomför 

Rorsmansmärket.



Medlemstöd och förmåner

• BAS version 3 släpps i augusti med nya funktioner och nytt 
gränssnitt.

• Ge ut Båtliv med 6 nummer och Båtlivs nyhetsbrev 10 
nummer.

• Tillhandahålla juridiskt stöd via mail.
• Kommunicera Båtklubbsförsäkringen genom Svenska Sjö. 



Finansiering av verksamheten

Så här slutade 2021



2021



2022



Vår ekonomi 2023-2024



För att upprätthålla nivån på 
verksamhet, medlemsförmåner, 
och service behöver vi höja vår 
medlemsavgift.



Unionsstyrelsen vill föreslå en 
höjning med 13 kr 2023 och 4 kr till 
2024.



Text från utskicket

Budgetförslaget 
bygger på att 
intäkter och 
utgifter ska vara i 
balans och att vi 
upprätthåller en 
motsvarande 
verksamhetsnivå 
som 2022 



1 kr höjning ger en medlemsintäkt på 
150 000 kr



De senaste åtta åren har medlems- 
avgiftens penningvärde minskat med 

motsvarande 
19 kr/båtklubbsmedlem och år



Diskussioner



Möt Svenska Båtunionen på
batunionen.se

@batunionen

@Batunionen


