
 
 

 

MINNESANTECKNINGAR FRÅN BÅTRIKSDAGEN DEN 7-8 APRIL ÅR 2018. 

Båtriksdagen hölls på Gothia Tower i Göteborg. I samband med båtriksdagen firades det att Svenska 
Båtunionen fyllde 90 år. Alla förbund utan ett var representerat och tillsammans var vi ca 200 
personer som deltog. Västkustens Båtförbund stod som värdförbund för båtriksdagen. 

Lördagen inleddes med att ordförande i Västkustens Båtförbund Lars Brickzén hälsade alla välkomna. 
Camilla Nyman VD i Göteborg & Co hälsade oss välkomna till Göteborg och berättade lite om vad 
som planeras för Göteborg i framtiden, bland annat att det kommer byggas många nya bostäder nära 
vattnet. 

Ordförande i Svenska Båtunionen Bengt Gärde öppnade båtriksdagen år 2018 och 
verksamhetschefen Peter Karlsson föredrog allt det praktiska inför helgen. 

Lördag eftermiddag var tillägnat åt utskottsarbete. Det var två utskott, i utskott 1 satt Göran Persson 
från Roslagens Båtförbund ordförande och i utskott 2 satt Björn Axelsson från Östergötland 
Båtförbund ordförande.  
I utskotten behandlades motioner och propositioner. I år var det 21 stycken inlämnade motioner och 
4 propositioner, dessa var uppdelade i de 2 utskotten. 

På lördagskvällen intogs en gala middag på 29:de våningen i torn 3. Vi bjöds på champange och 
mingel och i samband med minglet delades det också ut silver och guldnålar samt guldplakett till 
delegater som arbetat för båtlivet en lång tid. 
Middagen bestod av förrätt: kalvtartar, varmrätt: algrimmad slätvar samt en efterrätt som bestod av 
björnbär i punsch. Toastmaster var Harald Treutiger och musiken bestod av en blåsorkester. 

På söndagen återupptogs båtriksdagen med redovisning från utskotten samt att beslut togs på 
motioner och propositionerna. 

 Efter sluten röstning i personvalen till unionsstyrelsen valdes 3 nya ledamöter in i styrelsen, Sören 
Löfgren Saltsjö Mälarens Båtförbund, Ulf Grape Roslagens Båtförbund och Han Öhlund Västerbottens 
Båtförbund.  
 Som skattmästare omvaldes Lasse Karlsson Västkustens Båtförbund. Valnämnden omvaldes för 1 år 
samt omval på deras personliga ersättare för 1 år. Omval 2 år på revisor Leif Zadig och 
revisorsuppleant Peter Myrman. I förtjänstteckennämnden valde 2 nya kandidater in för 1 år, Sten 
Olsson Bottenvikens Båtförbund och Göran Persson Roslagens Båtförbund, Bengt Gärde blev omvald 
på 1 år. 

Vice ordförande Christian Erling avslutade båtriksdagen år 2018 och tackade alla för visat intresse. 
Verksamhetschefen Peter Karlsson aviserade nästa års Båtriksdag som kommer att hållas på 
Frimurarehotellet i Linköping. 

Vi som representerade ÖBF på båtriksdagen var Harald Mårtensson, Björn Axelsson, Britt Axelsson 
Seija Nyström, Stefan Nyström och Lars Tiderman. 

 

Vid pennan 
Britt Axelsson 


