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1. Öppning av mötet 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes.  
 

3. Föregående protokoll 
Protokollet 2022-09 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.  
 

4. Rapporter 
4.1 Rapport från Ordförande 

10 Båtlivspoddar har genomförts. Utvärdering är påbörjad 

Ordförande frågade om alla US-ledamöter är anmälda till UR. Alla US-ledamöter är 

anmälda.  

På torsdag genomförs ett XRF-möte. 

 

 

 

 

 



4.2 Ekonomi 
Skattmästaren gick igenom utfallet till och med augusti. Resultatet ser ok ut och vi 
ligger i närheten av budget. Utdelningen från Svenska Sjö AB blev 1.750.000 i stället 
för de budgeterade 1.000.000.  
 

4.3 Rapport från kommittéerna 
4.3.1 BAS: Rapport från möte med Informia 

Gary gick igenom vad som diskuterats vid mötet med Informia. En hel del fel har 
rapporterats och kommer att rättas till efter hand.  
Resurserna både från SBU och Informia är för få. Det arbetas hårt med att hitta 
mer resurser i form av BAS coacher etc för att kunna arbeta med utbildning av 
användarna och supportera.  
Informia meddelade att de kommer att se till att ta fram ytterligare resurser. 
Förslag att arvodera de två personer som arbetat med utveckling och tester samt  
de två BAS-coacher som arbetat med utbildning. Gary B tar fram ett underlag för 
beslut till kommande US-möte. 
Uppföljningsmöte med Informia och övriga inblandade den 26/9 
 
 

4.3.2 Redaktionskommittén: Rapport från budgetmöte 
Olika budgetförslag för tidningen Båtliv diskuterades på mötet där olika sidantal 
etc. presenterades. 
Enkät och utvärdering av tidningens framtid kommer att genomföras med en 
läsarundersökning under våren. 
 

4.3.3 Sjösäkerhetskommittén: Rapport från Sjösäkerhetsrådet och NFB 
Hans Ö rapporterade att Sjösäkerhetskommittén kommer att ha ett möte för att 
diskutera VP och Budget.  
Sjösäkerhetsrådsmöte i förra veckan – Det rapporterades bland annat att 18 
förolyckades i fjol och 15 hittills i år. Var 3:e var kanot/kajakolyckor vilket är en 
ökning mot tidigare år.  
Bättre uppföljning av hur olyckorna sker behövs.  
 
NFB – verksamhetsåret tog slut sista aug och resultatet ser väldigt bra ut med en 
tredubbling av antalet förarbevis.  
Diskussion pågår kring att ta fram en enklare utbildning som man kan gå innan 
förarbeviset.  
 

4.3.4 Miljökommittén: Rapport från möte 
Hans J rapporterade från Miljökommitténs möte  
Hamnboken blir klar snart och diskussioner förs kring hur den ska marknadsföras.  
Vattenskoter utredningen pågår och kommittén finns med i diskussionerna.  
 

4.3.5 Rapport från AU 
Organisationsutredningen och arbetsbelastningen diskuterades.  

 

 



 

4.4 Rapport från kansliet 
4.4.1 Status; Säker på nordiska vatten 

Planeringen rullar på. Programråd skapat och har sitt första möte i morgon.  
40 deltagare anmälda hittills. 
 

4.4.2 Status anmälda till UR 
Två förbund som inte har möjlighet att delta. Ca 70 personer anmälda hittills. 

 

4.4.3 Konferens med båtorganisationerna 13-14/10 
Gästhamnar Sverige håller i organisationen. 
Programkommitté arbetar med att ta fram ett program. 
 

4.4.4 Xrf-konferensen 
Planering av XRF-konferensen pågår. 
 

4.4.5 Hamnboken 
Första utkast klart. Korrektur, bildhantering etc. pågår.  
Hamnboken planeras att lanseras vid kommande UR. 
 

4.5 Rapport från arbetsgrupper 
4.5.1 Båtmässegruppen 

Ett digitalt möte avklarat. Diger checklista att jobba efter.  
Rekrytering av medlemmar för att stå i montern pågår.  
Det tidigare materialet som använts i montern kommer att återanvändas för att 
hålla kostnaderna nere.  
Datumen för Göteborgsmässan är 3/2 - 12/2. 
Diskussion hölls om eventuell omvärdering av deltagandet i båtmässorna för att 
spara tid för US-ledamöterna till förmån för organisationsutredningen. Beslut 
togs att vi genomför båtmässorna som planerat.  

 

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

6. Ärenden för behandling 
6.1 Unionsrådet: Program och handlingar 

13/10 behöver alla handlingar vara kansliet till handa. 
Organisationsöversynen skall finnas med på UR – men endast som en 
informationspunkt. 
Andra tänkta områden att arbeta med är nordiska sjösäkerhetsmötet, BAS V3, 
Sollentunafallet, båtbottnar, Almedalen, lansering av Hamnboken, egenkontrollen, 
NFB, båtmässorna, etc. 
Arbetsutskottet får i uppdrag att ta fram ett program till UR utifrån de förslag som 
kommit fram ovan. 
  
 
 



6.2 Organisationsöversyn 
Sammankallande för referensgruppen namnförslag finns. Hans Ö kontaktar 
vederbörande.  

 

6.3 Representanter till NFB:s styrelse 
Hans J får i uppdrag att hitta en lämplig kandidat till NFB:s styrelse. 

 

7. Nästa möte 
Nästa möte på kansliet 13/10 11.30 plus ombord på Cinderella 14/10.  

 

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

 
Beslut:  

Beslut togs att vi genomför båtmässorna som planerat.  
 13/10 behöver alla handlingar till UR vara kansliet till handa. 
 Arbetsutskottet får i uppdrag att ta fram ett program till UR 
 
 
 
 
_______________________  _______________________ 
Christer Eriksson   Ulf Grape 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 


