
Minnesanteckningar från Båtriksdagen den 8-10 april 2016 

Båtriksdagen hölls på Silja Romantica som tog oss till Tallin. Ett 100 tal delegater från 25 
förbund deltog. Svenska Båtunionens ordförande Bengt Gärde inledde Båtriksdagen och 
hälsade alla välkomna. En tyst minut hölls för de som inte längre fanns med oss.
Filmen om Svenska Båtunionen visades.
Båtriksdagsförhandlingarna började med upprop av ombud och fastställande av röstlängd, 
därefter fortsatte förhandlingarna fram till och med punkt 11 i dagordningen.

På lördagsmorgonen började arbetet i de 2 utskotten, motioner och propositioner var fördelat
i de två grupperna. Båtriksdagen gjorde ett uppehåll för en rundtur med buss i Tallin och som 
sedan avslutades med lunch på en restaurang.

Efter lunch upptogs förhandlingarna igen med början på redovisning av utskottsarbetet.
Östergötlands Båtförbunds inlämnade motioner:

Instifta av ett barn och ungdoms stipendium: beslutades att bifalla unionsstyrelsens 
hemställan: att komma med en redovisning på Unionsrådet om statur för stipendiet.

Ändring av stadgar och direktiv: beslutades att bifalla unionsstyrelsens hemställan med 
tillägg att en arbetsgrupp tittar på årsmötesprotokoll från och med 2010 på tagna beslut och 
med dess överensstämmelser med stadga och direktiv. 

Återinförande av medlemsavgifter för nyinträdande klubbar under löpande år: båtriksdagen 
beslutades att avslå motionen.

Övriga inlämnade motioner:

Sörmlandskustens Båtförbund : sjöfyllerilagen: båtriksdagen beslutade att bifalla 
unionsstyrelsens svar på motionen, att unionsstyrelsen bevakar kontinuerligt domstols 
avgöranden som annan information vilka utgör bedömning för unionsstyrelsens ageranden.

Roslagens Båtförbund: ändring av SBU direktiv gällande Båtriksdagen bifölls, vilket innebär 
att även logikostnaden täcks av gemensamma medel. Detta ska införas att gälla fr.o.m. 2016
och införas vid kommande revidering av ”Direktiv och Anvisningar för verksamhetens 
genomförande”.

Proppositioner: Förslag till preliminära mål och verksamhetsplan 2017, godkändes.

Förslag till mål och verksamhetsplan för 2016, godkändes.

Ökade kunskaper om SBU verksamhet vad avser båtklubbarnas förutsättningar och villkor 
för sina verksamheter: båtriksdagen beslutade enligt unionsstyrelsens hemställan att 
samtliga båtförbund motsv. samlar in och sammanställer angivna uppgifter, med tillägg att 
förbunden får 1 månads tillägg att inhämta dessa uppgifter fram till 31oktober.

Utveckling av nuvarande planeringsmodell: beslutades att bifalla unionsstyrelsen hemställan 
att unionsrådet fastställer nästföljanden års verksamhetsplan och budget.

Kanslichef Peter Karlsson redogjorde för de olika projekt som SBU hade ansökt pengar till.

Medlemsavgifterna till SBU kommer att vara oförändrade.



Valnämndens ordförande Ove Lindström informerade om valnämndens arbete under året 
och gjorde en kort presentation av de nominerade.

Valet till skattmästare blev en sluten omröstning då det fanns 2 föreslagna personer.

Ett formellt beslut om båtriksdagar 3 år framåt togs.
Värdförbund år 2017 Jämtlands Båtförbund, båtriksdagen kommer att hållas i Östersund den
31 mars- 2 april.
År 2018 Västkustens Båtförbund.
År 2019 Östergötlands Båtförbund.

Båtriksdagen 2016 avslutades med en gemensam middag med, tal och allsång.

Angelika och Gert Möbius tilldelades Svenska Båtunionens silvernål för ett långt och aktivt 
deltagande i Visingsö Båtklubb, Sjöräddningen, Livbojen och Östergötlands Båtförbund.

Vi som deltog på Båtriksdagen från Östergötlands Båtförbund: Jan Nyman, Alexander 
Johansson, Gert Möbius, Angelika Möbius och Britt Axelsson. 
Björn Axelsson deltog som revisor i SBU och Harald Mårtensson som styrelseledamot i 
unionsstyrelsen.

För mer detaljerad information om alla beslut och val hänvisas till kommande 
Båtriksdagsprotokoll.

Vid pennan
Britt  Axelsson
sekr. ÖBF.


