
Välkommen till 
Unionsrådet 2022



Välkommen!
Christer Eriksson



Svenska Båtunionen under 2022

23 regionala båtförbund och två riksomfattande båtklubbar
917 anslutna båtklubbar
187.000 medlemmar
Styrelse och sex kommittéer 
Kansli med sex anställda



Tillsammans har vi sedan Båtriksdagen:
● Sjösatt nya BAS 3
● Utbildat över 1500 funktionärer
● Utflykt med riksdagens fritidsbåtnätverk
● Paneldebatt och tält under 

Almedalsveckan
● Lansering av ny digital Egen 

säkerhetskontroll av fritidsbåt
● Ny, uppdaterad Havstulpanvarning på 

båtmiljö.se
● 190 km allemansrätt med båtklubbar i 

Skaraborgs och Östergötlands 
båtförbund, Göta Kanals 200-årsjubileum



Tillsammans har vi sedan Båtriksdagen:
● Påverkat Sjöfartsverket i arbetet med 

Sjökortslyftet.
● Skapat nya Hamnboken 2022
● Ökad samverkan med övriga 

båtorganisationer =  Båtliv Sverige

● Lansering av Båtlivspodden med Svenska 
Sjö.

● Gett ut Båtliv som planerat
● Startat upp organisationsöversyn
● 10 förbund har nu den gemensamma 

förbundshemsideslösningen, minst tre av 
dessa har gemensamma klubbhemsidor.

● Nordisk Sjösäkerhetskonferens nyss 
avslutad

● Delegater i utredningar och nätverk, bla 
Vattenskoterutredningen.



Vad händer under vintern 
2022/23?

 BAS 3 kommer att sätta sig och återgå till drift och 
underhåll.

 Utbildnings- och supportorganisationen behöver 
utvecklas.

 Fortsatta utbildningar i BAS 2-4 tillfällen/månad
 Deltar på Båtmässorna i Göteborg och Stockholm 

igen.
 Fortsatt arbete med organisationsöversyn



Valnämnden informerar
Owe Lindström

Eva Srejber, Günther Karl
Lars Afzelius, Sten Olsson



Uppföljning av våra strategiska mål
Inger Högström-Westerling, Ulf Grape



Svenska Båtunionens Unionsråd 2022

• Vid UR 2021 enades vi om en vision och ett antal strategiska 
mål för de olika kommittéerna.

• Målen är lagda på ca 5 år.
• Genomgång och diskussion vid UR de kommande åren
• Är målen relevanta och uppnåeliga? 
• Är arbetet med målen påbörjat eller är målen uppnådda?



Svenska Båtunionens Unionsråd 2021

Grön text innebär att målet är nått
Blått innebär att arbetet är påbörjat
Rött innebär att arbetet inte är påbörjat



Svenska Båtunionens Unionsråd 2022

Vision för Svenska Båtunionen

Tillsammans skapar vi och utvecklar det goda båtlivet. 

Alla ska ha tillgång till ett vattenburet friluftsliv, som är glädjefyllt, 

hållbart, säkert och tillgängligt. 



Svenska Båtunionens Unionsråd 2022

Strategiska mål: Miljö och hållbarhet

- Inventerat båtbottnar, avseende TBT, på 80 % av alla båtar 

inom SBU tillverkade innan 1996 

- En miljösamordnare i 100 % av båtklubbarna 

- Verka för lägre skatt på miljövänliga bränslen

- Vänta på långsiktiga EU direktiv och bevaka 

forskningsframsteg på miljövänliga alternativ



Svenska Båtunionens Unionsråd 2022

Strategiska mål: Sjösäkerhet

- Minskning med av 15 % av allvarliga olyckor i samband med 

båtlivet

- Minskning med 25 % av antalet dödsolyckor i båtlivet

- Inkludera vattenskoterägarna i båtklubbarna

- Verka för utbildning och kunskap om sjösäkerhet bland 

båtägare 

- Informera om sjösäkerhet i skolorna

- Anti – HOPP kampanj



Svenska Båtunionens Unionsråd 2022

Strategiska mål: Juridik – politik
- Tillgång till resurser och kompetens i organisationen angående 

arrenden för båtklubbar och saneringsfrågor vid uppläggningsplatser. 

- Ta fram material för Båtklubbarna angående ovanstående
- Offentliggöra juridiska ärenden som stöd för båtklubbar

- Informera om styrelseansvar och dess konsekvenser

- Tillhandahålla resurser och kompetens angående juridiska frågor för 

båtklubbarna



Svenska Båtunionens Unionsråd 2022

Strategiska mål: Barn o Ungdom.
- Samtliga förbund har en ungdomssamordnare

- Skolan – friluftsdagar prova-på verksamhet. Skapa ett koncept 
att användas ute skolorna 

- Scouterna – samarbete på central nivå 



Svenska Båtunionens Unionsråd 2022

Strategiska mål: BAS
- Tillhandahålla och fortsatta att utveckla ett administrationsverktyg 

som båtförbund och båtklubbar behöver för sin verksamhet

- Bevara, utveckla och säkerställa att kompetens finns i framtiden

- Utbilda klubbarna i hur BAS kan användas på bästa sätt



Svenska Båtunionens Unionsråd 2022

Strategiska mål: Redaktionskommittén och tidningen Båtliv:
- Ska spegla verksamheten i båtklubbarna ute i landet och vara en 

informationskälla för båtklubbsmedlemmar 
- Öka kunskapen om SBU

- Mer reportage



Svenska Båtunionens Unionsråd 2021

Förslag till strategiska mål: Föreningsdemokrati

- Alla representanter i olika styrelser har adekvat kunskap i 

föreningsdemokrati och mötesteknik

- Alla styrelserepresentanter utbildas i demokrati- etik- och föreningskunskap

- Styrelsens ansvar

- Samarbeta gärna med studieförbund



Genomförd politisk påverkan 2022
Inger Högström-Westerling, Susanne Nicklasson, Peter Karlsson



Genomförd politisk påverkan

April-Maj
Tillsammans med Sweboat
Förarintygsutbildning i 
riksdagshuset.
7 deltagare från 4 partier.
Samtliga klarade 
examinationen



Genomförd politisk påverkan

Juni
Båtutflykt med Riksdagens 
fritidsbåtsnätverk.
Tillsammans med 
Sweboat.
26 Riksdagsledamöter 
deltog





Genomförd politisk påverkan

Juli
Almedalsveckan
Tillsammans med Sweboat 
och Riksföreningen 
Gästhamnar Sverige.
Program söndag - tisdag i 
tält.





Vattenskoterutredningen
Carl Rönnow, sakkunnig miljö- och hållbarhetsfrågor på Svenska Båtunionen



Bakgrund
❖ Kommittédirektiv från Miljödepartementet sept 21
❖ Slutredovisning okt 22

Utreda hur användningen av vattenskotrar och andra 
vattenfarkoster med liknande störningsbild bör regleras
➢ i syfte att förhindra oacceptabla störningar eller olägenheter för människors 

hälsa eller miljön
➢ analysera och föreslå lämpliga sanktioner
➢ analysera och föreslå ändamålsenlig tillsyn och kontroll 
➢ nödvändiga författningsförslag



Expertgrupp - fyra möten under året

Justitiedepartementet
Naturvårdsverket
Åklagarmyndigheten
Polismyndigheten
Kustbevakningen
Havs- och vattenmyndigheten

Transportstyrelsen
Sjöfartsverket
Miljödepartementet
Havsmiljöinstitutet
Svenska Båtunionen
Sweboat



Frågor som diskuterades
❖ Definition av en vattenskoter? 

➢ Skillnad på Vattenskoter och Jetski?
➢ Längd och bredd? 
➢ Teknikneutralitet (jet, el, foil)
➢ Hur många vattenskotrar finns det idag? 

❖ Är vattenskoterförordningen tillämplig? 
➢ Dagens regelverk sedan 1993 med allmänt förbud, men LST pekar ut områden utöver 

allmänna farleder som får användas. Ej tillämplig EU-rättsligt. 

❖ Hur ser störningsbilden ut?
➢ Buller och buskörning nära badande
➢ Miljöpåverkan, grunda vikar



Huvudsakliga problemet som upplevs med vattenskoter - 
buller och buskörning i närheten av badande



Behovet av reglering om 
Vattenskoterförordningen upphävs?

Sjölagen (störande eller onödig körning)
Åldersgräns 15 år (2019)
Krav på förarbevis (2022)

Ordningsbot för brott mot sjölagen (2022)



Utredningens första förslag

“En vattenskoter som framförs inom ett avstånd om 50 meter 
från badande, får inte färdas i högre hastighet än 5 knop och ska 

visa särskild hänsyn”

“En vattenskoter får inte framföras i vattenområden som 
sträcker sig 100 meter från strandlinje, om inte vattenskotern 
framförs i högst 5 knop och med kortast möjliga väg till tillåtet 

vattenområde”



Problem med generell 
avståndsregel:

❖ Tillsyn och kontroll?
❖ Bevisbördan? 
❖ Proportionerligt året runt?
❖ Straffar alla vattenskoterförare
❖ Allmänna farleder med andra 

hastighetsbegränsningar?



Förslag som utredning lämnat

❖ Vattenskoterförordningen upphävs 
❖ Generellt förbud att använda vattenskoter i naturreservat

❖ Länsstyrelsernas bemyndigande att meddela sjötrafikföreskrifter ska utökas 

❖ Transportstyrelsen ska tillhandahålla information om vattenskotrar och 

gällande regler 

❖ Transportstyrelsen ska utreda förutsättningar för ett register för vattenskotrar 



Vad händer nu?

❖ Särskilt yttrande inskickat 
❖ Förslaget skickas ut på remiss - oklart när! 



Frågor?



Båtbottnar, 
markföroreningar och 

Sollentuna-fallet
Carl Rönnow, Hans Johansson, Curt Lindenbaum och Bengt Gärde

Hans = Orange, Carl = Grön, Curt & Bengt = Blå 



Introduktion
Hur ser det ut?

Ska vi lägga oss på en miniminivå eller vara ännu bättre?



Hur ser miljöarbetet ut i 
båtförbunden?

- Finns stadgar som reglerar miljöarbetet? 
- Finns verksamhetsplan/verksamhetsberättelse?

- Finns utbildningsbehov och material?



Hand upp om du har fått 
en inspektion i din egen 

båtklubb! 



Båtklubbar som miljöfarlig 
verksamhet

● U-verksamhet - Miljöprövningsförordningen
● Miljöbalken 
● Jämför med bil och parkeringsgarage 



Miljöbalken (1998:808)

Allmänna hänsynsreglerna (2 kap) urval:
1§ Omvänd bevisbörda/PPP
2§ Kunskapskravet
3§ Försiktighetsprincipen 
7§ Skälighetsprincipen 
8§ Ansvar för skadad miljö

7§ Skälighetsprincipen 
Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan 
anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn 
tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med 
kostnaderna för sådana åtgärder.

8§ Ansvar för skadad miljö
Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd 
som medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller 
olägenheten har upphört för att denna avhjälps i den omfattning det kan 
anses skäligt enligt 10 kap. I den mån det föreskrivs i denna balk kan i 
stället skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten uppkomma.



Miljöbalken (1998:808) forts.

10 kap. Verksamheter som orsakar 
miljöskador

2§ Verksamhetsutövarens ansvar för 
avhjälpande
Den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller 
vidtagit en åtgärd som har bidragit till en föroreningsskada 
eller allvarlig miljöskada (verksamhetsutövaren) är ansvarig 
för det avhjälpande som skall ske enligt bestämmelserna i 
detta kapitel

26 kap. Tillsyn

19§ Kontroll och rapportering
Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras 
medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall 
fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka 
eller förebygga sådana verkningar.
Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd skall 
också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig 
underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön.
Den som bedriver sådan verksamhet skall lämna förslag till 
kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, 
om tillsynsmyndigheten begär det.



Kommunal taxa
Varför ser det olika ut? Vad omfattar taxan?



Stockholm Örebro
Beslutad av 
kommunfullmäktige

Exempel: Båtklubben betalar 3 780 kr/år men får bara tillsyn vart tredje år. Det innebär 
att totalt tillsynstid för båtklubben är 9h. Detta omfattar förberedelser, resetid för 
inspektör, inspektion och rapportskrivning. 

Kungsbacka

Solna



Båtbottnar











Regelverk för TBT och koppar





Vilka färger är 
godkända var? 

Kemikalieinspektionen ansvarig myndighet. 
På kemi.se finns en sammanställd lista över 

vilka färger som är godkända idag



Båtbottenfärger, 
Kemikalieinspektionen

Riktvärden för förorenad 
mark, Naturvårdsverket

Riktlinjer för båtbottentvätt, 
Havs- och vattenmyndigheten

Gränsvärden för TBT i 
sediment, HaV/EU

Miljökvalitetsnormer för 
koppar och zink i vatten 
och sediment, HaV/EU 

Regelverk koppar och TBT



XRF och skrapprover



Röntgenfluorescensteknik = instrumentet 
skickar ut en röntgenstråle som joniserar 

materialet man mäter på, och som 
identifierar och kvantifierar metaller 
(i vårt fall tenn, koppar, zink och bly)

XRF-instrumentet



XRF-instrument kan kalibreras mot olika bakgrunder, vilket innebär 
att det finns många olika användningsområden, ex:
- Förorenad mark
- Bilskrot
- Gruvexploatering
- Konsumentprodukter 
- Båtskrov

Screeningmetod. Förslag på riktvärde
finns för tenn och referensvärde för koppar.



Skrapprover 
- Alternativ/komplement till XRF-mätning (bra vid få båtar)
- Analys av tenn, koppar, zink, bly i mg/kg (snart även TBT?)
- Rabatt för medlemmar i Svenska Båtunionen
- Ger god indikation, men saknas riktvärden och går inte att 

direkt jämföra med XRF-mätning (ug/cm2)



Fördelar och nackdelar 
med båda metoderna

Problemet: Kommunerna började i fel ände dvs ställde krav på klubbar utan 
att det fanns tillfredsställande metoder för att nå upp till kraven.

Bästa tillgängliga teknik
Frågan är på myndigheternas agenda - nya råd att vänta 



Saneringsmetoder



Transportstyrelsen släppte i september 2021 en ny 
rekommendation om hur en båt ska saneras inom 
ramen för Skrovmålet.

Dessvärre saknas information om när en båt ska 
saneras, det är upp till varje kommun att ta beslut 
om.

Svenska Båtunionen erbjuder båtklubbarna stöd 
och rådgivning gällande när en båt ska saneras, 
både för XRF och skrapprover. 



Lämpliga metoder för sanering
● Slipning
● Torrskrapning
● Blästring med sand eller kolsyra
● Gelbehandling med skrapa 





PAUS
15 minuter



Sollentuna-fallet
● Vad handlar fallet om? 
● Vad innebär det för båtklubbarna?

○ Koppla till bil och parkeringsgarage



● 5 båtklubbar
● Delad uppställningsplats
● Saltsjön
● Fick föreläggande om 

XRF-mätning av 
Sollentuna kommun



➢ Verksamhetsutövare?
➢ Rådighet
➢ Båtklubbsmedlems ansvar?
➢ Artikel i Båtliv #6



Markföroreningar



EBH-kartan
Hur ser det ut?

Riskklass 1-4 enligt MIFO Fas 1
I dagsläget främst schablonklassning (LST/kommun)

Kommuner kommer att prioritera riskklass 1-2













Har någon båtklubb påbörjat en 
marksanering?

● Exempel på föreläggande
● Publikfråga - känner ni till en klubb där detta är aktuellt? 



Hur ser processen ut?
1. Upphandling av konsult
2. Provtagningsplan 

a. Godkänd av kommunen
3. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 

a. Godkänd av kommunen
b. Upplysningsplikt enligt 10 kap 11 § Miljöbalken
c. Samråd med kommun om ytterligare åtgärder, 

avgränsningar i sidled och djupled. Tolkning av resultat
4. Fördjupad miljöteknisk markundersökning

a. Godkänd av kommunen
b. Behov av ytterligare underlag? Spridningsvägar?

5. § 28 anmälan 
a. Hantering av förorenade massor, provtagning, 

uppföljning - Platsspecifika riktvärden?
6. Beslut med försiktighetsmått

a. Delegationsbeslut eller nämndbeslut 
=> Påbörja saneringsarbetet av marken 

Saneringsmetoder - Sweboat 
kommer snart med rapport



Vad säger lagstiftningen om 
markföroreningar och ansvar?

● Betala för gamla synder - måste vi det? 
● 0-50-100 regel
● Olika hantering i olika kommuner



Sammanfattningsvis
Vad vill vi att du tar med dig från detta pass?

Vad vill du att miljökommittén ska fokusera på kommande år? 



Frågor?



Svenska Båtunionen
Egen säkerhetskontroll båt 2022

Hans Öhlund, ordf 
Sjösäkerhetskommittén



Uppdraget
Uppdatera materialet 
Egenkontroll av fritidsbåt



Arbetsgrupp
Stellan Stark, Hudiksvall (sammankallande)
Jonas Ekblad, Stockholm
Herbert Grill, Helsingborg
Roland Nyqvist, Mönsterås
Christer Storm, Bua
Carl Zeidlitz, kansli
Hans Öhlund, Skellefteå



Tack till

Per Ingberg, Svenska Sjö Försäkring AB
BRP Sverige
Ekens Naval AB
Seldén Mast



Resultat
Webbaserat
Responsiv
Uppdelat på åtta båttyper

batunionen.se/sjosakerhet/saker-bat/egen-sakerhetskontroll/

https://batunionen.se/sjosakerhet/saker-bat/egen-sakerhetskontroll/


Hur sprider vi materialet?

Kontakta gärna Svenska Båtunionens Sjösäkerhetskommitté

sakerhet@batunionen.se

Hans Öhlund, 070-577 96 56

mailto:sakerhet@batunionen.se


Svenska Båtunionen
Handbok för fritidsbåtshamnar  

4:e upplagan
Hans Johansson, 

ordf. Miljökommittén



Första utgåvan 1978
Uppdaterad 2006 och 2015



Bengt Hallberg
Jimmy Dominius
Gunnar Lundell
Jonas Ekblad

Arbetsgrupp 2021-2022
Bengt Fröberg
Lars Brandt
Peder Persson
Carl Rönnow



Uppdaterad 4:e utgåva
Särskilt fokus i arbetet har legat på 
säkerhet, el och elförsörjning, 
skrotbåtar och miljö.



Innehåll
1. Planering – Detaljplanering – Projektering – Naturförhållanden
2. Vattenområde
3. Landområde
4. Uppläggningsområde
5. Serviceanläggningar
6. Skrotbåtar - återanvändning
7. Förvaltning
8. Ekonomi
9. Miljöåtgärder - förebyggande miljöarbete



Planerad uppdatering 2023
1. Stöldskydd och säkerhet

2. Egenkontrollprogram för fritidsbåtshamn



Målgrupp
• Nyanläggning - klubb, kommun, marina
• Uppgradering befintlig hamn
• Underhållsplanering
• Ekonomisk planering
• Uppdatering hamnregler, avtal och 

juridik



Utgåva som PDF
Ladda ned från batunionen.se/hamn-och-varv

Printa hela eller delar - begär offert från lokalt tryckeri eller SBU 
vid större upplaga

Uppdateringar kommer att göras löpande



Hur sprider vi Hamnboken?
Bjud in båtförbundets klubbar till webbinar.

Bjud in till båtklubbsdag i båtförbundet.

Besök båtförbundets medlemsklubbar och 
berätta om Hamnboken (och andra 
medlemsförmåner i båtförbundet).

Delar trycks i Båtliv, ta med i Båtlivspodden och 
Båtmiljö.se



Frågor och tips

Kontakta gärna Svenska Båtunionens Miljökommitté

miljo@batunionen.se



Hamn- och farledsbeskrivning



Hamn- och farledsbeskrivning. Bakgrund

� 2014  Förstudie ”Regionalt skärgårdssamarbete” mellan Roslagens,         
Gästriklands, Hälsinglands Båtförbund och alla sju kustkommuner       
från Östhammar till Nordanstig, regioner, länsstyrelser, stiftelser mm                              

   (Inte Norrtälje kommun och Länsstyrelsen Stockholm)
� 2015  Förstudien klar. Stora fördelar med samarbete
� 2016  Landorganisationerna infrastruktur i land. Båtförbunden 

ansvariga för     att få fram en hamn- och farledsbeskrivning norr om 
Öregrund.         Roslagen sammanhållande
� 2017  Kontakt Brixham Books. Ville/kunde inte ta fram en digital utgåva
� 2017  Kontakt Skagerrak Forlag AS
� 2018  Kontakt Hydrographica



Hamnguiden 10. Höga Kusten - Arholma

Samarbete mellan Roslagens, Gästriklands, Hälsinglands (Gävleborgs) och   
                      Västernorrlands Båtförbund

Sammanhållande: Roslagens Båtförbund

Producent: Skagerrak Forlag AS och Hydrographica



Hamnguiden 10. Höga Kusten - Arholma
Samarbete mellan Roslagens, Gästriklands, Hälsinglands (Gävleborgs) och   

           Västernorrlands Båtförbund
Sammanhållande: Roslagens Båtförbund
Producent: Skagerrak Forlag AS och Hydrographica
2019  Avtal mellan Skagerrak Forlag AS och Roslagens Båtförbund

 Sträckan Höga Kusten - Arholma
 Båtförbunden inventerar. Hydrographica kompletterar, prioriterar och producerar
 Bok och digital utgåva. Samma utseende som tidigare Hamnguider
 Produkten ägs av förlaget
 Färdig produkt senast första kvartalet 2023
 



Hamnguiden 10. Höga Kusten - Arholma

Men…
Finansiellt tillskott 400 000

Utöver bokförsäljning
och 

Digital prenumeration
 



Hamnguiden 10. Höga Kusten - Arholma

   Medfinansiärer

�  Svenska Båtunionen

�  Saltsjön - Mälarens Båtförbund

�  Höga Kusten Destinationsutveckling

�  Samtliga 12 kustkommuner från Örnsköldsvik till Östhammar



Producent
Skagerrak
Hydrographica

RBFGBF

Nordanstig
Hudiksvall
Söderhamn
Gävle
Älvkarleby
Tierp
Östhammar

  Hamnguiden 10. Höga Kusten - Arholma

Sundsvall Timrå Härnösand Kramfors Örnsköldsvik
Höga Kusten Destinationsutveckling

VNBF

Svenska Båtunionen
Saltsjön – Mälarens BF







Hamnguiden 10. Höga Kusten - Arholma

Läget nu:
�  Det blir 205 hamnar. 10 - 15 stryks av olika skäl. Gräsös utsida m.fl.
�  2021 Fotografering med flygplan intressanta områden som underlag för sjömätning
�  2021-2022 Hydrographica sjömätt samtliga hamnar 
�  2022 Flygfotografering med helikopter samtliga hamnar
�  Parallellt pågår kartritning och textskrivning
�  2023 Tryckning efter nyår
�  2023 Försäljning senast i mars. (Allt för sjön?)
�  Projektplanen håller än så länge 



?



Information om:
Digitala Nyhetsbrev



Information om Nyhetsbrev
• Västkusten Båtförbund

• Ca 100 medlemsklubbar
• Ca 20,000 klubbmedlemmar

• Med klubbarna kommunicerar vi genom mailutskick (BAS)

• Vi har en stark önskan om att kommunicera med våra 
klubbmedlemmar 

• Vi vill lyfta klubbmedlems kunskap om förbundet och 
förbundets verksamhet

• Vi har ingen inarbetad metod för kommunikation med våra 
klubbmedlemmarna



 Information om Nyhetsbrev

• Vi har mycket information att förmedla till klubbmedlemmarna, till 
exempel:

• Information om utbildningar
• Information om rabattavtal med lokala leverantörer
• Information om aktuella och lokala båtlivsfrågor

• Vi upplever det som att den information vi vill förmedla till 
klubbmedlemmarna ’stannar upp’ i klubbstyrelsen

• Beslut att kommunicera direkt med klubbmedlemmen

• Vi gjorde en enkel marknadsundersökning av möjliga verktyg

• Valet blev Get a Newsletter



Nyhetsbrevet
17,645 mailadresser
• 8,472 har öppnat mailet (49%)
• 1,278 har studsat (7%)
• 89 har avslutat (0,5%)
Klickat vidare till:
• 981 Båtlivspodden (5,6%)
• 958 Båtmiljö.se (5,4%)
Vad kostar det?
• 1680:- per utskick
• Kontaktkostnad 19 öre per öppnat mail 



Frågor?



Tack!





Organisationsöversyn
Ulf Grape, Hans Öhlund  Unionsstyrelsen



● Identitet - samma som 1928?

● Enskilde Båtägaren/Båtklubben - Vad gör SBU? Förmåner? 

● Båtklubben - Motioner? Propositioner? Båtriksdag?

● Med dagens organisation svårt att få fram vad våra 180000 båtägare och 900 
båtklubbar vill ha.

● Det är stora skillnader i storleken på förbunden - demokrati?

● SBU har en otydlig organisation. Centralorganisation/paraplyorganisation?

Bakgrund



Organisationsöversyn 2022

Målet med organisationsöversynen

Att skapa en modern organisation där det finns en samsyn 
gällande Svenska Båtunionens uppdrag, verksamhet, 
organisation och finansiering. 



Organisationsöversyn 2022



Resultat

Resultatet av utredningen bereds av Styrgruppen och kommer att 
formuleras som en proposition för behandling på Båtriksdag. 

Organisationsöversyn 2022



Organisationsöversyn 2022

September 2022 November 2024

Tidplan 

Analysgruppen beräknas kunna rapportera till styrgrupp och 
referensgrupp Q2 2023.
Organisationsgruppen beräknas kunna rapportera Q1 2024.
Stadgegruppen beräknas kunna rapportera Q2 2024.
Proposition till Båtriksdagens beräknas vara klar till en extra Båtriksdag 
Q3 2024.



Alla måste hjälpas åt!







BAS V.3



Tidsplan

Projektet är just nu ett år försenat och det kommer att ta ca. 5 
månader till innan allt är klart.
Det beror på:
• Vi har ökat säkerheten.
• Microsoft ändrade programvaran under tiden.
• Ont om ideella resurser har gjort att testningen dragit ut på 

tiden.



Kvalité

BAS V.3 har haft förväntad mängd buggar.
• Indata från båtklubbarna har varit felaktig.
• Resurserna för testning har inte varit tillräckliga.
• Leverantören har haft resursbrist.
• En större mängd felanmälningar beror på användarfel.



Ekonomi

BAS V.3 har hittills kostat 4,5 mkr. 
Det kommer att ha kostat ca. 6 mkr när det är klart. ursprunglig 
budget var 3 mkr. 
3 mkr avskrivs (tre år).



Ny support- och 
utbildningsorganisation 

för BAS 3.0



Bakgrund
● BAS är en av de viktigaste förmånerna för båtklubben att vara medlem i ett  

båtförbund.
● BAS är idag ett väldigt omfattande system.
● Fler än 500 båtklubbar (140 000 medlemmar)  inom alla förbund använder 

BAS för att driva båtklubben, planera verksamheten och avisera 
medlemmar.

● Förväntan och behov av support ökar hela tiden från båtklubbarnas 
funktionärer.

● Kvaliteten och tillgängligheten på support, utbildning och 
båtklubbsanpassat stöd är för ojämn och inte tillgänglig för alla.



Vad blir annorlunda

Support och utbildning och båtklubbsanpassat stöd blir kansliets ansvar 
och drivs av anställd personal.
Central resurs för alla medlemmar.
Kvalitetssäkrade utbildningar med kursplan, ledare, utbildningsmaterial.
Fler personer som arbetar med support, utbildning och båtklubbsanpassat 
stöd.
De som tillhandahåller support, utbildning och båtklubbsanpassat stöd 
kommer att vara anställda eller arvoderade genom Svenska Båtunionen 
beroende på avdelning.



Tre avdelningar

BAS-Support
BAS-Utbildning
BAS-Båtklubbsanpassat stöd



BAS-support

Fortsätter på samma sätt som förut d.v.s. skriftliga frågor och 
skriftliga svar via supportfunktionen i BAS.
Personresurserna utökas.
Fortbildning och aktivt deltagande för inblandade blir ett krav.
Funktionärer arvoderas eller anställs av Svenska Båtunionen 
under kansliet.



BAS-utbildning

Genomförs inom ramen för SBU-akademin, dvs kommuniceras 
genom förbunden, men arrangeras praktisk av kansliet.
Digitala, lärarledda utbildningar. Grundutbildning + påbyggnad
Exempel: BAS för kassörer, Bas för Hamn och Varv, Gör 
vaktlistan i BAS.
Kursplaner, utbildningsmaterial, självstudiematerial, 
Instruktionsfilmer.
Kursledare blir anställda av Svenska Båtunionen



BAS-Båtklubbsanpassat stöd

Uppstart av båtklubbar, avhjälpande av stora fel som inte kan 
lösas på distans.
Paketeras mot båtklubbarna.
Kvalitetssäkras
Sker på plats, vilket innebär resor, boende, m.m. samt ansvar 
för funktionären från Svenska Båtunionen.
Funktionärer anställs av Svenska Båtunionen.



Fortsättningen

Kansliet har fått styrelsens uppdrag och ansvar för att bygga upp en ny 
organisation och driva Support, utbildning och båtklubbsanpassat stöd.
Planeras att starta igång under hösten 2023 och byggas upp under 
2023-2024.
Nuvarande BAS-coachverksamhet kommer att avslutas.
Engagerade BAS-coacher kommer att få möjlighet att ingå i kommande 
organisation under nya förutsättningar.
Utbildningar inom ramen för SBU-akademin under våren 2023.



Sjökortslyftet
 Peter Karlsson



Sjökortslyftet

Bakgrund
Sjömätningarna i stora områden intressanta för båtlivet gjordes i slutet 
av 1800-talet.
Sjöfartsverket har uppdaterat sjökorten efter en ny standard.
• Ny referensyta
• Uppdaterat landhöjningen
• Utifrån flygbildstolkning ändrat undervattensstenar, och andra 

hinder.
• Nya principer för att redovisa grunda områden



Sjökortslyftet

Konsekvenser
• Okända djup redovisas som 0-3 m
• Kända grund har försvunnit
• Flera andra avvikelser och fel.
• Nya påstådda grund har dykt upp
• Tidigare farbara vatten redovisas som 0-3 m



Sjökortslyftet

Svenska Båtunionen har:
• Tillsammans med SXK haft möten med högsta ledning i 

Sjöfartsverket.
• Tillsammans med SXK sänt delegation till 

produktionsavdelningen i Norrköping.
• Uppmärksammat riksdagens trafikutskott på problemen.
• Skapat opinion i båtpressen.



Sjökortslyftet

Vad har vi uppnått:
Inga ändringar i vatten utanför sjömätta områden i kommande 
sjökort söder om Landsort.
Fastslagit principer för prioritering i samband med sjömätningar 
för sjöfarten.
Arbetsgrupp tillsammans med SXK ska i samråd med SjöV peka 
ut prioriterade områden för sjömätningar.



Sjökortslyftet

Fortsättningen
Tillsammans med SXK uppvakta ansvarig minister för att:
• Få till ändring i Sjöfartsverkets regleringsbrev.
• Tillsätta medel för sjömätningar i områden av intresse för det 

vattenburna friluftslivet.
• Tillföra medel för Sjöfartsverkets metodutveckling av 

sjömätning i grunda vatten



Båtmässor 2023



Båtmässa i Göteborg 4-12 februari

Lördag   4: Sjösäkerhetskommittén

Båtlivsdag, Årets Båtklubb kl 14.00               

Söndag  5: Sjösäkerhetskommittén         

Måndag 6: Juridiska kommittén

Tisdag    7: Miljökommittén 

Onsdag  8: Miljökommittén, Miljödag med Båtmiljöscenen



Båtmässa i Göteborg 4-12 februari

Torsdag  9:  Redaktionskommittén               

Fredag   10: Redaktionskommittén            

Lördag   11: Barn- och ungdomskommittén

Söndag  12: Barn- och ungdomskommittén



Båtmässa i Göteborg 4-12 februari

Bemanning                                                                                    

Lördag:   Sjösäkerhet V 

Söndag:  Sjösäkerhet  V         

Måndag: Juridiska 

Tisdag:    Miljö              V 

Onsdag:  Miljö              V



Båtmässa i Göteborg 4-12 februari
                                                                           

Bemanning

Torsdag  9:  Redaktionskommittén V              

Fredag   10: Redaktionskommittén   V         

Lördag   11: Barn- och ungdomskommittén V

Söndag  12: Barn- och ungdomskommittén   V



Allt för sjön i Stockholm 9-12 mars, 16-19 mars
Torsdag – fredag: Redaktionskommittén, fredag Unga hjältar  V 

Lördag - söndag: Barn- och ungdomskommittén,                       V

                                 lördag Båtlivsdag

Torsdag – fredag: Miljökommittén, torsdag mässans miljödag V

Lördag – söndag:  Sjösäkerhetskommittén          V



Båtriksdagen 2023

Båtriksdagen 2023 genomförs 25-26 mars i Skellefteå.
Övrig information

Resa i grupp sker från Arlanda fredagen 24 mars.
Avgång med SAS kl. 17.50 SK1020

Återresa till Arlanda sker söndagen 26 mars
Avgång med SAS kl.18.45 SK1017

Resor med flyg vid andra tider ska godkännas av Svenska Båtunionen.



Exempel avslutande bild
Tex: Möt Svenska Båtunionen på

batunionen.se

@batunionen

@Batunionen


