
Svenska Båtunionens emblem, flagga och övriga
profilprodukter
Emblem
En oval flaggblå färg (PMS 293) vars bredd ska vara fyra femtedelar av dess höjd,
omramad av stiliserat rep. I ovalens övre del bokstäverna SBU och därunder ett
stockankare. Ram, bokstäver och ankare i guldgul färg (PMS 803).

Flagga
Svenska Båtunionens flagga är vit med gult kors, ställt vinkelrätt mot flaggans kanter.
Utmed korset är en dubbel bård, bestående av två jämnlöpande linjer i blå färg. Linjerna
ska vara en sjundedel av korsets bredd. I korsets mitt Svenska Båtunionens emblem.
Emblemets höjd ska vara två fjärdedelar av flaggans höjd. Flaggans proportioner i övrigt
ska vara lika som Sveriges flagga.

Övriga profilprodukter
Övriga profilprodukter med Svenska Båtunionens emblem såsom rockslagsmärke,
manschettknappar, slipsnål, broderat märke, halssmycke, profilkläder mm anskaffas,
förvaras och utdelas eller försäljs av Svenska Båtunionens kansli efter Unionsstyrelsens
anvisningar.

Svenska Båtunionens förtjänsttecken

Svenska Båtunionens förtjänsttecken är bordsstandert samt förtjänstplakett och
förtjänstmärke vilka båda finns i guld och silver.

Bordsstandert. Tretungad standert med tofsar, vit med vridet gult kors. Utmed korset är
en dubbel bård, bestående av två jämnlöpande linjer i blå färg. Linjerna ska vara en
sjundedel av korsets bredd. I korsets mitt Svenska Båtunionens emblem. Emblemets höjd
ska vara två fjärdedelar av standertens höjd.

Förtjänstplakett i guld med i plakettens övre del Svenska Båtunionens emblem och
därunder inskriptionen ”Svenska Båtunionen för hedrande insats”. I nedre delen
mottagarens namn och årtal ingraverat. Plaketten är 75 mm hög och 45 mm bred och
numreras i ordningsföljd.

Förtjänstplakett i silver lika som förtjänstplakett i guld.

Förtjänstmärke i guld lika som Svenska Båtunionen emblem utfört i emaljliknande
material och med ram, bokstäver, ankare och lagerkvistar i guldimitation på båda sidorna.
Märkets höjd ca 16 mm och numreras i ordningsföljd

Förtjänstmärke i silver lika som förtjänstmärke i guld i emaljliknande material men med
ram, bokstäver, ankare och lagerkvistar i silverimitation.



Förtjänstteckennämndens verksamhet
Förtjänstteckennämndens sammansättning är fastställd i Svenska Båtunionens stadgar.

Förtjänstteckennämnden beslutar om tilldelning av förtjänsttecken. Beslut dokumenteras
i mötesprotokoll.

Bordsstandert kan tilldelas organisation eller undantagsvis person vid högtider, jubileum
eller besök.

Förtjänstplakett i guld kan tilldelas person som genom mångårigt funktionärskap i
Svenska Båtunionen centralt eller i båtförbund gjort båtlivet synnerligen stora tjänster och
främjat dess syften. Plakett kan undantagsvis tilldelas annan person som gjort båtlivet
synnerligen värdefulla tjänster och främjat dess syften.

Förtjänstplakett i silver kan tilldelas person som genom funktionärskap i Svenska
Båtunionen centralt, i båtförbund eller i klubb gjort båtlivet mycket stora tjänster och
främjat dess syften. Plakett kan även tilldelas annan person som gjort båtlivet mycket
stora tjänster och främjat dess syften.

Förtjänstmärke i guld kan tilldelas person i Svenska Båtunionen centralt eller i
båtförbund som på ett mycket förtjänstfullt sätt verkat för båtlivets syften. Förtjänstmärke
i guld kan även tilldelas annan person som på ett mycket förtjänstfullt sätt verkat för
båtlivets syften.

Förtjänstmärke i silver kan tilldelas person i Svenska Båtunionen centralt, i båtförbund
eller i klubb som på ett förtjänstfullt sätt verkat för båtlivets syften. Förtjänstmärke i silver
kan även tilldelas annan person som på ett förtjänstfullt sätt verkat för båtlivets syften.

Förslag på kandidat för erhållande av bordsstandert, plakett eller förtjänstmärke kan
väckas av:

● Unionsstyrelsen
● Förtjänstteckennämnden
● Förbundsstyrelse
● Klubbstyrelse

Förslag som väcks av klubbstyrelse ska sändas via förbundsstyrelsen för yttrande.
Förtjänta personer inom klubb bör i första hand tilldelas klubbens eller förbundets
förtjänsttecken.

Förslag bör vara förtjänstteckennämnden tillhanda senast två månader före tillfälle när
förtjänsttecknet avses överlämnas. Överlämnandet bör ske vid Båtriksdag/Unionsråd, vid
jubileum eller årsmöte i förbund/klubb eller enligt Unionsstyrelsens beslut.

Register över utdelade förtjänsttecken förs vid Svenska Båtunionens kansli.


