
Noteringar för protokoll
2022-04

Datum 2022-02-21
Plats: SBU kansli/Zoom
Deltagare:
Christer Eriksson
Hans Öhlund
Ulf Grape (del av mötet)
Gary Börjesson (digitalt närvarande)
Bo Wernlundh
Lasse Carlsson (digitalt närvarande)
Ola Runesson
Per Edberg
Hans Johansson (del av mötet)
Inger Högström-Westerling
Susanne Nicklasson
Adjungerade:
Peter Karlsson

1. Öppning av mötet
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3. Föregående protokoll
Protokollet 2022-3 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

4. Ordförandekonferensen
Positiv känsla hos hela US från gårdagens möte.
Diskussion kring vad som ska skickas ut till deltagarna. PP-bilder som visades under
mötet skickas alla styrelseledamöter i förbunden.
Anteckningarna från diskussionen skrivs rent och skickas ut till US.
Alla US-ledamöter uppmanas att kontakta ”sina” förbund för att stämma av hur mötet
uppfattats.
17 av 25 förbund var med på mötet (KMK, Sommen, Blekinge, Småland, Navis, Vänern
Väst,

5. Från föregående möte bordlagda ärenden



Inga bordlagda ärenden fanns.

6. Ärenden för behandling
6.1 Godkännande av handlingar
6.1.1 Motionssvar

Gällande  Gävleborgs båtförbunds motion behövde motiveringen förtydligas.
Styrelsen reviderade svaret under mötet.

6.1.2 Propositioner
Proposition om ändring av direktiv är klar för utskick.
Ytterligare en proposition skrivs för att förtydliga syftet med avgiftshöjningen.

6.1.3 Verksamhetsplan
US beslutade verksamhetsplanen klar för utskick

6.1.4 Budgetförslag med budgetkommentarer
US beslutade budgetförslaget är klart för utskick

6.1.5 Budgetkommentarer
US beslutade kommentarerna till budgeten är klar för utskick

6.1.6 Verksamhetsberättelse
US beslutade berättelsen klar för utskick

6.1.7 Valnämndens förslag
Rättelse i personbeskrivningarna genomförs och ansågs klar för utskick. .

6.1.8 Fördelning av utskott samt utskottsfunktionärer
Utskott 1: Thorsten Born föreslås som ordförande och Anders Hansson till sektretare.
Utskott 2: Stellan Stark föreslås till ordförande och Ulrika Tode till sekreterare. Respektive
förbundsansvariga tillfrågar de utsedda.

6.1.9 BRD 2023
Förslag för kommande BRD:
Skellefteå den 25-26 mars 2023
Örebro den 6-7 april 2024.

6.2 Genomgång av presidium
Roger Alm och Bengt Gärde har bekräftat att de kan föreslås som möteordförande på
Båtriksdagen. Patrik Lundkvist och Johan Turitz.
Pelle Larsson och Torgny Wingbro ska tillfrågas som rösträknare.

6.3 Genomgång av program för BRD 2022
Programmet håller sig till den gängse formen, förutom att nykomlingarnas mingel
borttaget för att hinna med alla prisutdelningarna. Styrelsen måste vara på plats
senast klockan 12 på fredagen, vi börjar med lunch på hotellet.
Handlingarna skickas ut på torsdag 24 februari.



Motionerna fördelas till de två utskotten.

7. Nästa möte
På Båtriksdagen

● Fredag 25 mars kl. 12.00.
● Söndag 27 mars kl 14-14.30.

Verksamhetsplanering 6-7 april. Tider anges senare.

8. Avslutande av mötet
Ordförande avslutade mötet och tackade alla för deltagandet.

Beslut:

_______________________ _______________________
Christer Eriksson Ulf Grape/Susanne Nicklasson
Ordförande Sekreterare


