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Datum 2022-08-23 och 24 
Plats: Fysiskt på kansliet 
Deltagare: 
Christer Eriksson  
Hans Öhlund  
Ulf Grape 
Gary Börjesson  
Bo Wernlundh 
Lasse Carlsson 
Ola Runesson 
Per Edberg 
Inger Högström-Westerling 
Hans Johansson  
Susanne Nicklasson  
Adjungerade: 
Peter Karlsson  
Carl Zeilitz (delar av mötet) 
Patrik Lindqvist (delar av mötet) 
Cecilia Obitz (delar av mötet 
Mari-Ann Johansson (delar av mötet) 
Anmält frånvaro: 
 
 
 

 
1. Öppning av mötet 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes.  
 

3. Föregående protokoll 
Protokollet 2022-08 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.  
 

4. Rapporter 
4.1 Rapport från Ordförande 

AU i Skellefteå. Bra möte med många punkter behandlade.  
 

4.2 Rapporter från kommittéerna 
Inga speciella händelser under sommaren. 
Hans Ö varit på en föreningsmässa i Umeå i början på augusti och föreläst om 
föreningsverksamhet. 



 
4.3 Ekonomi 

Skattmästaren rapporterade att ekonomin ser bra ut. 
 

4.4 Rapport från kansliet 
Peter rapporterade från Almedalen och 4 intensiva dagar där.  
Alla partier, utom Miljöpartiet, var representerade i det seminarium som 
genomfördes. Ett mycket lyckat event. 
6 båtklubbar längs Göta-Kanal arrangerade ett event där SBU deltog. 
Peter deltog i SVT:s morgonsoffa angående sjösäkerhet och Carl pratade eco-driving i 
Sveriges Radio. 
Havstulpanvarningen gick ut i SVT och många lokala tidningar. 

 

5. Från föregående möten bordlagda ärenden 
Inga bordlagda ärenden fanns att gå igenom. 
 

6. Övergripande planering fram till BRD 2023 
Se bilaga.  
Ordförandemöte på kansliet den 19/2.  
 

7. Status i organisationsutredningen 
Genomgång av var vi befinner oss i planeringen av den kommande 
organisationsöversynen och kick-offmötet den 4/9.  
US behöver se över verksamheten för att frigöra tillräckligt med tid för att hinna med 
att delta i organisationsöversynen. AU fick uppgiften att utföra översynen. 
Arvoden för de olika arbetsgrupperna i organisationsöversynen blir enligt nedan: 
Kommittéarvode utgår vid alla arbetsgruppsmöten. 
För Referensgruppen utgår inget arvode.  

 

8. Budget och Verksamhetsplan 2023 
Preliminär budget finns. 
Processen med att ta fram budget och VP blir som tidigare år. 
VP behöver ta hänsyn till organisationsöversynen. 
Kommittéerna skall lämna in önskemål för 2024 för att en preleminärbudget för 
2024.  
Arbetsutskottet skall se över hur arbetsbelastningen påverkar våra möjligheter att 
genomföra det som beslutas i VP.  
 

9. Planering Unionsrådet 2022 
Genomgång av tidsplaneringen för UR. 
Innehållet diskuterades med olika förslag som Peter K noterade. 
 

10. NFB-ledamöter. Vad vill vi med NFB? 
NFB bildades 1985 på initiativ av Transportstyrelsen, SBU, Kryssarklubben och 
Seglarförbundet.  
Hans gick igenom hur Nämnden för Båtlivsutbildning (NFB) fungerar – vilka kurser, 
hur sköts examineringar, etc. 
NFB behöver ha en ny suppleant till styrelsen. 



 

11. Strategi för Båtliv 
Bo W gick igenom nuläget för tidningen Båtliv.  
Planeringsmöte för redaktionskommitté den 7-8/11 i Göteborg.  
US förde en diskussion kring framtiden för vår tidning. 
Arbetsgrupp skall tillsättas för att utreda framtiden för tidningen Båtliv.  
Arbetsgruppen utses av Christer E.  
 

12. BAS utbildningsstrategi 
Gary gick igenom status för BAS 3.0. 
Det största problemet för BAS är för närvarande ett resursproblem. 
Det behövs utbildning och support till användarna av systemet vilket ställer krav på 
BAS-coacherna som är alldeles för få för närvarande.  
Arbetsgrupp med BAS-kompetent innehåll skall tillsättas för att se över hur support 
och utbildningsproblemen skall lösas.  
 

13. Projektansökningar 2023 
Sista september är sista dagen för projektansökningar till Svenskt Friluftsliv. 
Ansökan om ekonomiskt stöd för organisationsöversynen skall skickas in.  Peter Ulf 
och Hans Ö ansvarar för att ansökan skrivs och skickas in. 
Var och en i US tänker över om det finns några fler projekt att söka pengar för. 
Miljökonferens, Barn o Ungdom till exempel. 
 

14. Båtmässor 
Bo W redogjorde för de aktuella båtmässorna som vi kommer att delta i. 
Göteborg är först ut den 4/4-12/4. US-möte kommer att hållas i samband med 
båtmässan. Båtunionens dag på lördagen för att profilera oss med bland annat 
utdelning av priset för årets BK. Ytterligare information om vad SBU:s dag ska 
innehålla kommer längre fram.  
Arbetsgrupp bildas för att planera båtmässorna bestående av Bo W, Ola R, Inger HW 
o Carl Z.  
Viktigt att vi hittar ¨rätt¨ personer som kan besätta montern under bägge 
båtmässorna och att vi ser till att de blir utbildade för att lösa uppgiften. 
 

 

15. Övriga viktiga frågor: XRF konferens, m.m. (B. Gärde deltar) 
Lasse inledde med att berätta om den research han genomfört kring bottenfärger 
och dess miljöpåverkan som bakgrund till diskussionen kring hur vi ska ställas oss 
som organisation när det gäller båtbottenfärger, XRF-mätingar och hur dessa ska tas 
om hand.  
Bengt G redogjorde för det beslut som Länsstyrelsen i Stockholm kom fram till när 
det gäller Sollentuna kommuns föreläggande av fem båtklubbar skulle mäta samtliga 
båtar och redovisa det resultatet för kommunen.  Det är den enskilda båtägarens 
ansvar och inte båtklubbens. Klubben har inget ansvar för att båtarna mäts utan det 
är den enskilda båtägarens ansvar.  
Lasse förslår att det bildas en arbetsgrupp som ser över vad som gäller i frågan och 
vilka rekommendationer som SBU skall ge. Bengt, Lasse, Carl R, Hans J 
(sammankallande) och Christer E ingår i gruppen. 



 
 

16. Nästa möte 
Nästa möte blir digitalt den 20/9. 

 

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

 
Beslut:  
US behöver se över verksamheten för att frigöra tillräckligt med tid för att hinna med att 
delta i organisationsöversynen. AU fick uppgiften att utföra översynen. 
 
Arvoden för de olika arbetsgrupperna i organisationsöversynen blir enligt nedan: 
Kommittéarvode utgår vid alla arbetsgruppsmöten. 
För Referensgruppen utgår inget arvode. 
 
Kommittéerna skall lämna in önskemål för 2024 för att en preleminärbudget för 2024  
 
Arbetsgrupp skall tillsättas för att utreda framtiden för tidningen Båtliv.  
Arbetsgruppen utses av Christer E.  
 
Arbetsgrupp med BAS-kompetent innehåll skall tillsättas för att se över hur support och 
utbildningsproblemen skall lösas. 
 
Arbetsgrupp bildas för att planera båtmässorna bestående av Bo W, Ola R, Inger HW och 
Carl Z.  
 
Beslut att det bildas en arbetsgrupp som ser över vad som gäller i XRF och bottenfärgsfrågan 
och vilka rekommendationer som SBU skall ge. Bengt, Lasse, Carl R, Hans J 
(sammankallande) och Christer E ingår i gruppen. 
 
 
 
 
 
 
_______________________  _______________________ 
Christer Eriksson   Ulf Grape 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
 
Bilaga 1 
 
  September Oktober 

Unionsstyrelse US möte 20/9 US möte 13/10 



  Genrep. Uppstartsmöte Båtlivskonferens 13-14/10 

  Uppstartsmöte 4/9 Utskick handlingar UR 18/10 

  Nordiska Båtrådets möte 22-24/9 EBA möte 28-30/10 

  Arbetsgrupp krav på båtklubbar Arbetsgrupp krav på båtklubbar 

   
Verksamhetsplan och budget 
2023 

      

AU     

      

Kommitté   
Verksamhetsplan och budget 
2023 

      

Kansliet Avslut Havstulpanvarningen XRF-utbildning för klubbar 

  XRF-utbildning för klubbar XRF workshop Gbg 

  Planering Säker på nordiska vatten SBU-akademin 

  Utbildning BAS V3 
Planering Säker på nordiska 
vatten 

  Ansökan SFL Hamnboken klar 

  Hamnboken 18/10 Utskick handlingar UR 

  
XRF-konferens tillsammans med 
Sweboat   

Styrgrupp     

Beredningsgrupp     

Referensgrupp     

Analysgrupp     

 
 
November December Januari 

US möte 10/11 US möte 12/12 US möte 16/1 

Säker på vatten 8-9/11 BRD planering Motioner inne 15/1 

Unionsråd 19-20/11 15/12 Inbjudan BRD ut 
Verksamhetsplan och budget 
2023 

US möte 18/11 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 

NFB årsmöte     

Arbetsgrupp krav på båtklubbar     

Verksamhetsplan och budget 
2023     

      

     

 

Verksamhetsberättelse 2022 
klar   

      

UR19-19/11 SBU-akademin Förberedelser BM Gbg 

Säker på vatten 8-9/11 Förberedelser BM Gbg Förberedelser BM Gbg 

Mässplanering Navigationskurs Riksdagen V-ber. V-plan 

Förberedelser UR     

SBU-akademin     

Navigationskurs Riksdagen    

      

      

      

      



      

 
Februari Mars April 

US internat BRD 2022 
Konstituerande 
möte 

Ordförandekonf 19/2 
Arbetsgrupp krav på båtklubbar 
Redovisning   

Utskick handlingar BRD 
23/2 Båtmässa 8 dagar   

Båtmässa 10 dagar     

      

      

      

      

      

SBU-miljökonferens SBU-Sjösäkerhetskonferens   

      

Båtmässa Gbg Allt för sjön   

V-ber. V-plan Rapportering SFL   

Förberedelser AFS     

Utskick handlingar BRD 
23/2     

      

      

      

      

      

      

      

 


