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Ett intressepolitiskt program för SBU 
Enligt senaste båtlivsundersökningen finns det ca 850 000 fritidsbåtar i 
sjödugligt skick i landet, och hela 30 procent av Sveriges befolkning hade vistats 
i en fritidsbåt det senaste året.  
 
Båtlivet berör många och är väsentlig för många. Oavsett om båten nyttjas för 
rekreation och semester, för fiske, eller är nödvändig för att kunna ta sig till 
bostad, sommarstuga eller service. 
 
Svenska Båtunionen är den största intresseorganisationen för båtlivsfrågor i landet 
och organisationen har en central uppgift i att driva ett påverkansarbete gentemot 
myndigheter, beslutsfattare och kommersiella aktörer. Detta arbete sker i såväl 
egen regi som tillsammans med landets övriga båtorganisationer.  
 
Vid båtriksdagen 2021 var det ett antal deltagare som kritiserade båtförbunden 
eftersom det endast skickats in motioner av intern eller organisatorisk karaktär. 
Man efterlyste diskussion på båtriksdagen som handlade, i ett större perspektiv, 
om båtlivsfrågor och om båtlivets förutsättningar.  
 
Detta protokollerades och i protokollet från båtriksdagen kan man läsa: 
”noteras att få motioner handlar om värdeskapande inom båtlivet, De flesta är 
inåtriktade organisations- eller procedurfrågor”. 
 
Ansvaret för att driva de intressepolitiska frågorna kan inte enbart läggas på 
båtförbunden. Visst skulle det vara bra med motioner från förbunden som 
engagerar och som stärker SBU. Men ett sådant arbete kan också initieras från 
unionsstyrelsen.  
 
Saltsjön- Mälarens Båtförbund är medveten om att unionsstyrelsen, och hela 
SBU, driver ett aktivt arbete gentemot myndigheter, beslutsfattare och företag. 
Det är bra! På SBU:s hemsida kan man hitta, ofta på olika ställen, uppfattning 
och viktiga ställningstaganden i olika båtlivsfrågor.  
 
Vi efterlyser ändå ett samlat intressepolitiskt och framåtsyftande program som 
förankras genom diskussion, debatt och beslut på båtriksdagar. Ett intressepolitiskt 
program är oftast en färskvara varför det är lämpligt att det revideras inför 
varannan båtriksdag.   
 
Vi är också övertygade om att ett samlat program som debatteras och 
diskuteras på båtriksdagar kommer att stimulera till ökat motionsskrivande från 
förbundens sida i angelägna frågor. En ständigt levande diskussion om vilka 
värden och intressen som båtlivet omfattar är viktig grund att stå på för att 
därefter kunna ta konkreta ställningstaganden i olika sakfrågor. 
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Saltsjön- Mälarens Båtförbund föreslår: 
 
att: unionsstyrelsen tar fram ett intressepolitiskt program för båtorganisationen  
 
att: programmet beslutas av båtriksdagen 
 
att: programmet revideras och behandlas på en båtriksdag vartannat år 
 
att: det avsätts resurser för påverkansarbetet för såväl unionsstyrelsen, som inom kansliet  
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Katarina Fred, förbundssekreterare  Fredrik Nyberg, förbundskassör 
 
 
 
 
 
 
 
  


