Minnesanteckningar från Båtriksdagen 2017

Den 1-2 april 2017 hölls båtriksdagen på Clarion Hotel i Östersund. Ett hundratal delegater
från 23 båtförbund deltog.
Bengt Gärde hälsade alla välkomna och öppnade 2017 års båtriksdag.
Landshövdingen i Jämtlands län Göran Hägglund presenterade länet. Pär Åsgårdh hälsade
välkomna och John-Olof Mannberg från Jämtlands Båtförbund berättade lite om Jämtland och
då bland annat om insjöar och vattendrag som finns.
Därefter övergicks det till de sedvanliga förhandlingarna enligt dagordning.
Som mötesordförande valdes Sten Olsson och vice mötesordförande valdes P-G Traung och
som mötessekreterare valdes Alexander Johansson och Patrik Lindqvist.
Efter lunchen gick delegaterna till utskottsarbete där motioner och propositioner behandlades
och sedan redovisades i plenum.
Kvällen började med mingel och förtjänsttecken delades ut. Därefter serverades det middag
med en förrätt som bestod av fjällröding, huvudrätten var renrostbiff och efterrätt en
chokladmousse. Underhållning med sång och musik.
På söndagen återupptogs båtriksdagsförhandlingarna med val. Som ordförande i
unionsstyrelsen omvaldes Bengt Gärde på 2 år, Harald Mårtensson omvaldes på 2 år som
styrelseledamot i unionsstyrelsen och Björn Axelsson omvaldes på 2 år som revisor i SBU.
Kan noteras att det var många fler förtroendeval som avhandlades under förmiddagen, många
av valen blev det sluten omröstning om.
Båtriksdagen avslutades med avtackningar för dem som avgick och sedan intogs en lunch.
Båtriksdagen 2018 kommer att hållas på Gothia Towers i Göteborg.
Båtriksdagen 2019 kommer att hållas på Frimurare Hotellet i Linköping.
Beslutades att SBU:s medlemsavgifter kommer att vara oförändrade år 2018.
Motionerna (2 stycken, bl.a. en från ÖBF) och en proposition angående demokratifrågan
beslutades det att tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta fram ett förslag på ändrat röstetal i
förbunden
Motionen från ÖBF angående rabatt på avgifter alternativ högre ränta för de förbund och
klubbar som använder e-bokföring i SwedBank. Unionsstyrelsen kommer att i samband med
den årliga förhandlingen med SwedBank att diskutera detta och kommer sedan att redovisas
på Unionsrådet i november.
ÖBF:s motion angående medlemsregistret i BAS som bör skyddas från att göra stora
direktutskick till klubbar och enskilda medlemmar, avslogs av båtriksdagen.
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