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Unionsstyrelsens yttrande över motion 2022-05 gällande användning av
medlemsavgifterna av Skånes, Blekinges, Smålands och Östergötlands
Båtförbund

Unionsstyrelsen tackar motionärerna för en välskriven motion. Unionsstyrelsens
tolkning av motionen är att medlemsavgiften enbart bör användas till ändamål som
gynnar Svenska Båtunionens medlemmar, framför allt inom områdena sjösäkerhet
och miljö. Båtmiljö.se lyfts fram som ett exempel. Motionärerna anser bland annat
att information om miljö på land och på sjön finansieras via medel från
Naturvårdsverket eller Havs- och Vattenmyndigheten, men specificerar inte från
vilka anslag.

Unionsstyrelsen vill börja med att referera till Svenska Båtunionens stadgar och
ändamålsparagrafen. I denna står det Svenska Båtunionens syfte är bland annat
att: tillvarataga fritidsbåtslivets intressen, verka för fritidsbåtslivets utveckling och
anpassning till natur, miljö och samhälle, verka för säkra fritidsbåtar samt vara
opinionsbildande och drivande i båtlivsfrågor. Unionsstyrelsen finner att både
sjösäkerhet och miljö ingår i begreppet “fritidsbåtslivets intressen” och i
“båtlivsfrågor”. Unionsstyrelsen finner även att innehållet i ändamålsparagrafen
och dess syften riktar sig mot hela fritidsbåtslivet och inte enbart Svenska
Båtunionens medlemmar.

Unionsstyrelsen vill därtill påtala att det finns väldigt begränsade möjligheter för
Svenska Båtunionen och våra systerorganisationer att ansöka om statliga bidrag.
13:3 anslaget distribueras genom Svenskt Friluftsliv och 1:11 anslaget förmedlas
genom Länsstyrelserna via LOVA. LOVA-bidrag riktar sig dock till lokala
vattenvårdsprojekt och inte nationella organisationer, vilket innebär att en
båtklubb eller båtförbud kan söka LOVA-bidrag, men inte Svenska Båtunionen som
riksorganisation.

I de fall Svenska Båtunionen kan eller har kunnat söka bidrag för
informationsinsatser har vi gjort det. Senast 2019 finansierade Naturvårdsverket
framtagandet av vårt nya informationsmaterial kring allemansrätten kopplats till
vattenburet friluftsliv. Inför sommaren 2022 har Svenskt Friluftsliv beviljat medel till
en kampanj om allemansrätten som genomförs av Skaraborgs och Östergötlands
båtförbund under vecka 28 längs Göta kanal.

Unionsstyrelsen anser därför att medlemsavgiften även kan användas för
informationsinsatser rörande sjösäkerhetsfrågor och miljöfrågor som gynnar hela
båtlivet och inte bara Svenska Båtunionens medlemmar.



Unionsstyrelsen föreslår Båtriksdagen:
att motion 2022-05 avslås.


