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Personbeskrivning på nominerade

Christer Eriksson, Skånes BF
75 år. Har sin yrkesverksamma bakgrund som revisor och skattekonsult. Inom båtvärlden
han varit ordförande i Helsingborgs Yacht Club, ledamot av SBU:s juridiska kommitté,
tidigare ordförande i BAS-kommittén och numera ordförande i SBU och SBUFAB.
Christer brinner för att utveckla SBU:s verksamhet samt för en närmare dialog med
båtförbunden.

Susanne Nicklasson, Dalarnas BF
58 år. Till vardags chef i offentlig förvaltning med ansvar för kvalitet och utveckling.
Ordförande i Dalarnas BF och BAS-coach sedan starten. Hjärtefrågorna är att företräda
den ideella föreningsverksamheten inom båtlivet samt att vistas säkert på sjön. Susanne
sitter i SBU:s styrelse, är ekonomiintresserad samt brinner för medlemsnyttan och säkerhet
ombord.

Per Edberg, Värmlands BF
74 år. Har varit lärare under hela sitt yrkesliv. Kassör i Karlstads SS och har samma
befattning i Lövnäs BK. Sitter i Värmlands BF:s styrelse och är även BAS-coach inom
förbundet. Per sitter i SBU:s styrelse.
Per brinner för BAS och en bra ekonomi inom SBU.

Hans Johansson, Saltsjön-Mälarens BF
68 år. Under åren varit styrelseordförande och VD för flera bolag. Sitter i styrelsen för
Oxelösunds SS och har där bland annat arrangerat en mångfald tävlingar. Sitter i styrelsen
för Johannesdals BK och är ordförande i SMBF. Hans vill utveckla SBU till en organisation
med en röst för båtlivet som hörs, samt att aktivera de förbunden som har låg verksamhet.
Hans sitter i SBU:s styrelse.

Anders Jansson, Saltsjön-Mälarens BF
64 år. Har varit ledamot i Sätra BK:s styrelse samt även varit ordförande i klubben. Är
ledamot i SMBF:s styrelse sedan 2021. Anders har och har haft, ett antal styrelseuppdrag i
både bolag och föreningar. Hans intresse är bland annat IT- och organisationsfrågor.



Gary Börjesson, Lidingö BF
77 år. Har sin yrkesverksamma bakgrund främst som egen företagare men har även arbetat
som revisor. Kassör i Lidingö BF och tidigare förbundskassör inom SMBF samt
styrelseordförande, kassör och sekreterare inom Viksjö BK samt kassör i Sundbybergs BK.
Gary är ledamot i SBU:s styrelse och ordförande i BAS-kommitten
Gary brinner för ett friluftsliv på och i närheten av vatten samt för IT- och ekonomifrågor.

Jonas Turitz, Västkustens BF
57 år. Yrkesmässigt alltid arbetat inom mindre, entreprenörsdrivna, företag. Kappseglare
men idag seglar han en klassisk MF båt och kör motorbåt när det behöver gå lite fortare.
Brinner för att utveckla SBU till att bli en modern organisation som synliggör och tar tillvara
på förbundens, klubbarnas och dess medlemmars intressen samt att SBU skall verka för en
hållbar och långsiktig utveckling av båtlivet, detta omfattar framför allt miljöarbete.

Mats Norell, Dalarnas BF
65 år. Egenföretagare med lång erfarenhet av båtföreningsliv. Ordförande i Ludvika
Motorbåtsklubb och ledamot i Dalarnas BF. Var ledamot av SBU:s styrelse under
2005-2006.

Claes-Göran Ekeberg, Värmlands BF
78 år. Har varit kassör i Värmlands BF i 15 år och är nu kassör i sin båtklubb, Alsters BK.

Sten Olsson, Bottenvikens BF
70 år. Har varit ledamot av SBU:s styrelse samt ordförande i Bottenvikens BK och
varit ordförande i Piteå BK under flera år. Utbildar för både i Förarintyg och
Kustskeppare.

Göran Persson, Roslagens BF
80 år. Före detta ordförande i Roslagens BF. Mångårig erfarenhet av båtlivet. Speciellt
intresserad av organisationsfrågor.

Owe Lindström, Vänern Väst Dalslands Kanals BF
69 år. Varit ledamot i SBU:s styrelse under nio år. Ordförande i SBU:s Valnämnd.
Ordförande i Vänern Väst Dalslands Kanals BF sedan 1982. Varit styrelseledamot i
sin klubb Årjängs BS under många år.



Eva Srejber, Saltsjön-Mälarens BF
71 år. Ledamot av SBU:s valnämnd. Sedan 2005 medlem i Västermalms BK i Stockholm.
Lång erfarenhet av lednings- och styrelsearbete. Suttit i både svenska och internationella
ledningsgrupper och styrelser.

Lars Afzelius, Västkustens BF
81 år. Ledamot i SBU:s valnämnd och ordförande i Båtlivs redaktionskommittée.
Sekreterare i Myggenäs Båtförening sedan 2002. Ledamot av SBU:s styrelse  2007-2017
och ordf i Västkustens BF 2008-2014.

Günther Karl, Gävleborgs BF
73 år. Suttit i Hälsinglands BF styrelse i många år, sitter sedan sammanslagningen med
Gästriklands BF  nu som ordförande i Gävleborgs BF . Ordförande i Iggesunds BK sedan
2015. Ledamot av SBU:s valnämnd.


