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Datum 2022-05-16 
Plats: Digitalt 
Deltagare: 
Christer Eriksson  
Hans Öhlund  
Ulf Grape 
Gary Börjesson  
Bo Wernlundh 
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Per Edberg 
Inger Högström-Westerling 
Hans Johansson  
Susanne Nicklasson 
Adjungerade: 
Cecilia Obitz – del av mötet 
Patrik Lindqvist 
Anmält frånvaro: 
 
 
 

 
1. Öppning av mötet 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes.  
 

3. Föregående protokoll 
Protokollen 2022-05 och 2022-06 gicks igenom, godkändes och lades till 
handlingarna.  
 

4. Rapporter 
4.1 Rapport från Ordförande 

Ordförande rapporterade om möte med Seglarna och SXK. 
Några samarbetsfrågor som mötet enades om: Miljöfrågor förbereds av SBU, NFB 
fortsatt utveckling, förberedes av SXK Kanslisamverkan förbereds av Seglarförbundet. 
Ulf G skickar ut minnesanteckningarna till US. 
Möte med Redaktionskommittén – Ordförande rapporterade från mötet. 
Svenska Sjö bolagsstämmor 31/5 
 

4.2 Ekonomi 



Inget av vikt finns att rapportera. 
Papperspriserna har gått upp och budgeten för Båtliv behöver eventuellt justeras.  
 

4.2.1 Inkomna och beviljade Båtklubbslån 
DNR 2022-039 Badhusviken BK 
Beviljat av AU 
 

DNR 2022-040 Märsta BK 
Beviljat av AU 
 

 
 

4.2.2 Inkomna och beviljade ansökningar till SBU-Fonden 
DNR 2022-029 Blekinge BF.  
 Beviljat av AU 
 
DNR 2022-031 Skånes BF  
Beviljat av AU  
 
DNR 2022-036 Gamleby Segelsällskap. 
Beviljat av AU. 
 

 

 

4.3 Statusuppdatering Kommittéernas verksamhetsplaner 
Juridiska kommittén har haft möte. Ska publicera generella frågor och svar på 
hemsidan och i Båtliv. Utbildning för Båtklubbar i relevant juridik efter sommaren. 
Redaktionskommittén – Bo W rapporterade om de olika saker som händer. 6 
nummer av Båtliv/år. Budgeten ansträngd - pappersfördyringen påverkar 
 – dock är annonsförsäljningen mycket god. Läsarundersökning diskuteras. 
Sätra BK årets BK - prisutdelning utförd. 
Ungdomskommittén – Webbinarium i januari plus Stora-BK-kvällen genomfört. 
Kontakt tagen med Scouterna. Besök på BK i sommar tas upp på kommande möte i 
kommittén. Arbetet med att ta fram material för att få med skolor på prova-på 
verksamhet i båtklubbarna i samband med friluftsdagar pågår.  
Miljökommittén – Möten var 14:e dag. Stora Hamnbokens revidering pågår. XRF-
mätningsrapporten – diskussioner pågår.  Havstulpanvarningen på gång. 
Miljösamordnare saknas fortfarande i några förbund, påminnelse utskickad. 
Toatömningsstationerna – finns ingen uppgift om vilka som fungerar. 
Transportstyrelsen kan inte sköta det. 
XRF-mätning - mätosäkerhet – översyn av mätmetoden diskuteras. Sammankomst 
planeras för att diskutera hur man ska gå vidare.  
Säkerhetskommittén – Tre mål: 1. Webbinarium – genomfört. 2. Minska antalet 
dödsolyckor – arbetet återupptas efter sommaren. 3. Arbetet med egenkontroll av 
hamnar och båt pågår. Mall för insändare kommer att skickas ut till förbunden. 
NFB – diskussion om strategisk utveckling påbörjad. Stort tryck på NFB att få ut intyg. 
Förarintygen är tre gånger så många jämfört med föregående år och ett normalår. 
Mängder av ansökningar om att få ut ”kopia” på sina förarintyg som förkommit etc.  



EBA - Nordiska Båtrådet – Nordisk Sjösäkerhetskonferens i 8-9 november 
Rapport från EBA mötet kommer. 
BAS-kommittén – Version 3 - BASK klart, BASF något lite kvar att fixa. 
Utbildningsdiskussion kring två obligatoriska utbildningstillfällen för av BAS 
administratörer. Väldigt få BAS coachar – många fler behövs. Diskussion kring hur 
BAS ska skötas framgent? Utbildningar, underhåll m.m.  
Utbildningar för BAS-Coachar i Vers 3 den 23/5 och 30/5.  
Information om kommande båtmässor. Gtb – Deltagare primärt från Västkusten och 

Göteborg. Sthlm - 80% av deltagarna kommer från Stockholm och östra Svealand 

Förslag att Gtb mässan bemannas av - Västkustens BF och att Sthlm-mässan 
bemannas av SMBF.  
 

 

5. Från föregående möte bordlagda ärenden 
5.1 Inga bordlagda fanns att gå igenom 

 
6. Ärenden för behandling 
6.1 Deltagare på utflykt med Fritidsbåtsnätverket 

Genomgång av körschema och tider.  
Ledamöterna från SBU skall träffas innan för genomgång av huvudfrågor att ta upp 
med politikerna. 
 
 

6.2 Skrivelse från SMBF angående beslut under BRD 2022 
Genomgång av skrivelsen och diskussion kring BRD-protokollet. 
Unionsstyrelsen har tolkat det som att det finns ett uppdrag från BRD att genomföra 
en utredning av SBU:s organisation.  
 
 

6.3 Organisationsutredning 2022 
Genomgång av uppdragsbeskrivning och diskussion kring de olika delarna. 
Ulf G fick i uppdrag att genomföra de överenskomna ändringarna och skicka ut den 
reviderade uppdragsbeskrivningen till AU för godkännande. 
Ordförande skickar ut information till förbunden om att US tolkat BRD-protokollet 
som att US har ett uppdrag att genomföra en utredning av SBU:s organisation.  
 
 

7. Nästa möte 
7.1 Kalendarium beslut 

Nästa möte på kansliet den 15/6 kl 09.00-15.00 
 

  
 

8. Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet och tackade alla för deltagandet 
. 

 

 



 

Beslut:  
- Ulf G fick i uppdrag att genomföra de överenskomna ändringarna och skicka ut 

den reviderade uppdragsbeskrivningen till AU för godkännande. 
- Ulf G skickar ut minnesanteckningarna från möte med Seglarförbundet och X-

Klubben till US. 
- Ordförande skickar ut information till förbunden om att US tolkat BRD-

protokollet som att US har ett uppdrag att genomföra en utredning av SBU:s 
organisation.  

- Nästa möte på Kansliet den 15/6 kl 09.00-15.00 
 
 
 
 
 
_______________________  _______________________ 
Christer Eriksson   Ulf Grape 
Ordförande    Sekreterare 

 


