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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 2022-11 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.  

 

4. Rapporter 

4.1 Rapport från Ordförande 



Ordförande rapporterade från NFB:s årsmöte. Hans Ö återvald som 

ordförande och Susanne N som suppleant.  

 

4.2 Ekonomi 

Revisorernas rapport 

Rapporten gicks igenom. Rapporten är övervägande positiv. Peter och Lasse 

kontaktar revisorerna ang. ett stycke i rapporten som innehöll ett mindre fel.  

 

Skattmästaren - inget särskilt fanns att rapportera. 

 

4.3 Rapport från kommittéerna 

 

4.3.1 Miljökommittén 

Workshop med Havsmiljöinstitutet genomförd.  

Träff med miljöombuden 23/11.  

 

4.3.2 Sjösäkerhetskommittén 

”Säker på nordiska vatten.” 26 myndigheter från hela Norden deltog i 

mötet. 

Egenkontroll av fritidsbåt presenterades och togs emot med stor 

entusiasm. 

 

4.3.3 Barn & Ungdomskommittén 

Skolprojektet inte påbörjat men scoutsamarbetet inlett med ett brev till 

Scoutförbundet. 

Webbinarium den 1/12 med Sandöhamn BK som deltagare. 

 

4.3.4 Juridiska kommittén 

Ärenden kommer in var och varannan dag. Artikel kommer i Båtliv i nr 6 

med exempel på olika frågor som kommit in och svar på dessa.  

Fysiskt möte i kommittén i samband med UR.  

 

4.3.5 BAS-kommittén  



Kämpar med att få bort de fel som finns i V3. Många av felen ligger ute 

hos klubbarna som registerfel dvs man har inte rensat sina register enligt 

instruktionen.  

Arvoden till de som arbetat med BAS V3 (ca 450 timmar endast i 

mötestid. Till det kommer alla supportärenden, utbildningar etc.).  

Gary och Peter tar fram ett skriftligt underlag att presentera för US innan 

beslut tas i frågan om arvoden för BAS V3 

 

4.3.6 EBA-mötet 

Inger HW rapporterade från mötet.  

Jan Jansson från Finland ny president för EBU.  

Danska förbundet har ett projekt ”Women On Water” – ett projekt där 

man försöker stimulera till ökat engagemang för kvinnor på sjön.  

Registrering av båtar. Många länder har register på båtar. I Sverige har vi 

det inte – SBU ska undersöka vilka fördelar/nackdelar det har i andra 

länder. US bör ta upp frågan och komma till ett ställningstagande 

tillsammans med de andra båtorganisationerna.  

 

4.3.7 Redaktionskommittén:  

Årligt planeringsmöte genomförts. Bo rapporterade kring mötet.  

Se även protokoll från Redaktionskommittén på SBU:s hemsida. 

Läsarundersökning planerad. Företag kontaktat för att genomföra 

undersökningen.  

Beslut togs att på att godkänna 76.000SEK exkl. moms för att genomföra 

undersökningen.  

 

 

4.3.8 Enkät från Seglarförbundet om tidningen Båtliv 

Christer och Peter K kontaktar Seglarförbundet angående den enkät som 

de skickat ut om tidningen Båtliv.  

 

4.4 Rapport från kansliet 

 

4.4.1 Möte med Informia 



Peter har haft ett möte med Informia och har klarlagt vad som gäller och 

vilka prioriteringar som behöver göras.  

 

4.4.2 Hamnboken 

Hamnboken kommer att delas ut i morgon på Unionsrådet.  

En fantastisk skrift som vi är mycket stolta över. 

 

4.4.3 Rekrytering av kommunikatör, personalplanering.  

Möte på kansliet hur man ska fördela arbetsuppgifterna fram till en ny 

kommunikatör är på plats.  

 

 

5. Från föregående möten bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden fanns att gå igenom. 

 

6. Ärenden för behandling 

6.1 Fastställande av ändring av resereglemente 

Det nya resereglementet fastställdes.  

Se bilaga 1 

 

6.2 Ny organisation för support, utbildning och båtklubbsanpassat stöd för BAS 

Förslaget till ny organisation gicks igenom.  

Diskussion kring kostnader och kostnadstäckning för de utgifter vi har för 

utbildning, support, etc.  

BAS-kommittén föreslår följande: 

• Att ansvaret för support, utbildning och Båtklubbsanpassat stöd avseende 

BAS ges till kansliet. 

• Att Unionsstyrelsen fattar inriktningsbeslut gällande om utbildning och 

supportverksamhet ska tillhandahållas båtklubbarna helt utan avgifter. 

• Att Unionsstyrelsen fattar beslut om och budgeterar för att funktionärer inom 

användar-/teknisk support arvoderas och att funktionärer för digitala 

utbildningar anställs av Svenska Båtunionen med lämplig anställningsform 

mot timlön. 



• Att Unionsstyrelsen fattar beslut att funktionärer som arbetar med 

båtklubbsanpassat stöd anställs av Svenska Båtunionen med lämplig 

anställningsform mot timlön. 

• Att kansliet får i uppdrag att ta fram plan för och ansvara för uppbyggnaden 

och driften av support och utbildningsverksamhet gällande BAS inom 

Svenska Båtunionen. 

 

Beslut togs att ovanstående punkter genomförs 

 

 

6.3 Varvsföreningarnas status inom SBU 

Frågan remitteras till Juridiska kommittén för att tillse att vi har tillräckligt 

med kunskap om de olika varvsföreningarnas uppbyggnad och organisation.  

 

 

7. Nästa möte 

Nästa möte 2022-12-12 Digitalt 

.  

 

8. Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet och tackade alla för deltagandet. 

 

 

Beslut:  

- Det nya resereglementet fastställdes.  

- Att ansvaret för support, utbildning och Båtklubbsanpassat stöd 

avseende BAS ges till kansliet. 

- Att Unionsstyrelsen fattar inriktningsbeslut gällande om utbildning 

och supportverksamhet ska tillhandahållas båtklubbarna helt utan 

avgifter. 

- Att Unionsstyrelsen fattar beslut om och budgeterar för att 

funktionärer inom användar-/teknisk support arvoderas och att 

funktionärer för digitala utbildningar anställs av Svenska Båtunionen 

med lämplig anställningsform mot timlön. 



- Att Unionsstyrelsen fattar beslut att funktionärer som arbetar med 

båtklubbsanpassat stöd anställs av Svenska Båtunionen med lämplig 

anställningsform mot timlön. 

- Att kansliet får i uppdrag att ta fram plan för och ansvara för 

uppbyggnaden och driften av support och utbildningsverksamhet 

gällande BAS inom Svenska Båtunionen. 

- Beslut att godkänna 76.000SEK exkl. moms för att genomföra en 

läsarundersökning.  

 

 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

Christer Eriksson   Ulf Grape 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bilaga 1 

 

Resebestämmelser och kostnadsersättning för Unionstyrelse, 

kansli, SBU-funktionärer och förbundsdelegater. 

 

Antagna vid Unionsstyrelsens möte 2017-06-13. 

Ändring avseende punkten 5, ersättning för resa med egen bil beslutade vid Unionsstyrelsens mötet 

2022-10-24. 

 

Inom SBU är resor och uppehälle en stor kostnadspost. För att minimera dessa 

kostnader skall berörda, genom långsiktig och framsynt planering av möten och 

konferenser mm underlätta för deltagarnas planering och beställning av resor. 

 

För Unionsstyrelsen, kansli, kommittéer, projektgrupper och förbundsdelegater 

gäller följande:  

 

Möten i enlighet med uppdrag inom Svenska Båtunionen 

 

1. Vid planering av en resa skall alltid kostnadsnivå och miljöpåverkan ställas i 

proportion till den tid och nytta som kan vara rimlig för resan. 

 

2. Ersättning för kost och logi under resa/förrättning ersätts mot kvitto. 

 

3. Vid flyg- och tågresor skall biljett alltid beställas i god tid så att bästa pris 

kan erhållas.  

Om linjen trafikeras av flera olika bolag ska det bolag väljas som kan erbjuda 

bästa pris i enlighet med punkt 1. 

 

4. Vid bokning av boende bör alltid en prisjämförelse göras med hjälp av 

jämförelsesajter på Internet i enlighet med punkt 1. 

 

5. Vid resa för uppdrag inom Svenska Båtunionen med egen bil/båt betalas 

efter redovisande 38 kronor per mil/sjömil fr o m 2022-10-14. Beloppet som 

överstiger 18:50 kronor behandlas som skattepliktigt arvode. Tillkommande 



kostnader som parkeringsavgift, trängselskatt eller elektroniska biljetter 

ersätts enligt intygande. Bil får användas i varje enskilt fall där förutsättning 

för att kunna utföra uppdrag eller delta i utlyst möte underlättas. Samåkning 

skall ske i möjligaste mån  

 

 

6. Om allmänna samfärdsmedel finns tillgängliga skall dessa utnyttjas. Detta 

innebär att taxi ersätts endast i undantagsfall och då alltid enbart mot kvitto 

och med noterad orsak till valet av färdsätt. 

 

7. Reseräkning bör lämnas in snarast efter utförd förrättning. Perioden januari 

- november senast 30 dagar och under december omgående dock senast 10 

dagar. 

 

8. Kansliets personal erhåller traktamente eller i enlighet med anställningsavtal 

som följer skatteverkets regler. 

 

 

Resa med övernattning 

Om mötet/uppdraget kräver att resan påbörjas före kl. 06.00 för att hinna i tid till 

mötet/uppdraget har SBU-funktionär och förbundsdelegat rätt att avresa dagen 

innan och övernatta med kostnadsersättning från SBU. 

 

Om SBU-representant övernattar hos släkting eller bekant utgår nattraktamente 

enligt skatteverkets regler. 

 

Särskilda möten 

 

Båtriksdagen samt Unionsrådet 

Unionsstyrelseledamot och ev. medföljande deltar i Båtriksdagen utan kostnader. 

Vid Unionsrådet deltar Unionsstyrelseledamot utan kostnad. 

 

Förbundsdelegat deltar i enlighet med Svenska Båtunionens direktiv. 

 



Kommittéer har rätt att utöver ev. US-ledamot skicka deltagare till båtriksdagen 

inom egen budget. 

 

Övriga deltagare i båtriksdagen bjuds in och deltar i enlighet med US beslut. 

 

Internationella möten 

Vid internationellt deltagande ersätts SBU funktionär för medföljandes merkostnad 

för logi samt för sitt och den medföljandes deltagande i officiellt program. 

 

Dessa resebestämmelser gäller fr.o.m. 2017-06-13 och ersätter tidigare 

resereglemente 16 sept. 2008 och särskilda överenskommelser om resor. 

 

Kostnadsersättningar 

Samtalskostnader för mobiltelefon eller fast telefon ersätts med faktisk eller 

uppskattad kostnad enligt självdeklaration eller fakturakopia. 

 

Övriga utlägg som kan härledas till uppdrag inom Svenska Båtunionen ersätts mot 

kvitto. 

 

 

Representationsregler för SBU styrelse, kommittéer och 

projektgrupper. 

 

För Unionsstyrelsemöte, kommittémöte, projektgruppsmöte och US 

arbetsmöten: 

Nämnda grupper kan äta lunch utan alkohol och/eller enklare middag med 

tillhörande måltidsdryck. 

 

Båtriksdag och Unionsråd  

Vid nämnda möten ingår lunch utan alkohol och/eller middag inkl. öl eller vin med 

en påfyllning.   

 

Övrig representation 

Kansliets personal, styrelsen samt kommittéordförande har rätt till representation 

för lunch eller enklare middag enligt ovan. 



 


