
Rapport från Stora Båtklubbsdagen i Göteborg den 6 februari 2016  

Det skulle vara en inspirations och kompetensutvecklingsdag för alla båtklubbsfunktionärer. 
Stora Båtklubbsdagen är en dag för dig som är funktionär i en båtklubb. 
Det erbjöds intressanta föreläsningar, möten med andra båtklubbar samt båtmässebesök. 
Under hela dagen fanns det parallella 30-40 minuters föredrag kring olika intressanta och 
inspirerande ämnen.  
Från ÖBF var Jan Nyman och Björn Axelsson representerade. Vi lyssnade på tre föredrag 
under dagen.  
Det första var juridik som framfördes av Kristian Ehrling SBU. Sammanfattningsvis kan man 
säga att Kristian tryckte på att klubben ska ha ändamålsenliga stadgar och ordningsregler. Han 
påpekade också att det är mycket viktigt för styrelsen att dokumentera alla beslut som tas.  
 
På det andra föredraget var det Bengt Gärde som informerade om arrenden och moms. Bengt 
började med att prata om arrenden av mark. Bengt tycker att båtklubben ska köpa marken om 
det är möjlig och i andra hand arrendera marken. Om man arrenderar marken ska man försöka 
att få så lång arrende som möjligt, gärna 20 år. Även om klubben tycker att det är dyrt i början 
så kommer man mot slutat tycka att det är billigt. Man ska även börja förhandla avtalen 2-3 år 
innan de löper ut. Det som är viktigast i är hur en eventuell uppsägning ska gå till, det finns 
formella regler för detta. Om klubben är tveksam kontakta juridiska kommittén på SBU. 
Bengt nämnde också att om möjligt ska man förhandla in ekonomisk ersättning vi 
uppsägning.  
 
På det tredje föredraget var det Svenska Sjö tillsammans med Trygg Hans som informerade.  
Premierna har gått ner med ca 21 % samtidigt som villkoren har blivit 21 % bättre enligt Per 
Grywenz, VD på Svenska Sjö.  
 
Försäkringen har förbättrats även den 1 januari 2016 och omfattas enlig nedan 

 

 



Per tycker att styrelserna i båtklubbarna ska teckna en extra styrelseförsäkring som i Svenska 
Sjö kostar under 2 000 kronor och då täcker ”skador” upp till 1,5 miljoner kronor. Klubben 
ska även teckna en utökad olycksfallsförsäkring för anhöriga till medlemmar. Den kostar 5 
kronor per medlem och då omfattas även anhörig vi utlyst aktivitet t.ex. att klubben anordnar 
en resa till en båtmässa. Det som fodras för att denna ska gälla är att den är utlyst av klubben. 
 
Mer om försäkringarna finns att läsa på info@svenskasjo.se 
 
Under lördagen utdelades pris för årets båtklubb på mässan. Glädjande så var det en klubb i 
vårt upptagningsområde som fick priset med motivering.  
”Med en omfattande och mycket varierad verksamhet är Askersunds Segel & Motorbåtsklubb 
ett föredöme för många båtklubbar. 
Klubben har en bra spridning på sina aktiviteter. Trots flera motgångar i klubbens historia 
har medlemmarna lyckats bygga upp en beundransvärd verksamhet.” 
 
Vid prisceremonin gratulerade även Östergötlands Båtförbund ASMK för den fina 
utmärkelsen. ASMK fick mottaga ett standar samt 1 000 kronor till Barn & 
Ungdomsverksamheten. Vid detta tillfälle representerade förbundsordförande Harald 
Mårtensson och förbundskassören Björn Axelsson ÖBF. 
 
 
 
Björn Axelsson och Jan Nyman 


