
 Minnesanteckningar från Båtriksdagen den 1-3 april 2011 
 
 
SBU:s Båtriksdag hölls på Tallink Silja Lines M/S Romantika, Stockholm – Riga. 
 
Deltog gjorde cirka 65 delegater, medföljare, gäster, valnämnd, unionsstyrelsen, kansli  
och övriga. 
 
ÖBF representerades av ordföranden Harald Mårtensson, Alexander Johansson, Jan Nyman, Gert Möbius, 
Angelika Möbius samt Lars-Erik Gustafsson.  
 
Fredagen den 1 april 2011 
 

• Båtriksdagen öppnades och upprop förrättades. Magnus Anderberg valdes till mötesordförande. Till att 
justera Båtriksdagens protokoll valdes bl.a. Harald Mårtensson. (Kan det vara någon tanke bakom 
detta?). Verksamhetsberättelsen med att antal frågor gicks igenom. Redovisning av beslut fattade på 
Båtriksdagen 2010. Bl.a. har inte unionsstyrelsens protokoll med bilagor lagts ut inom rätt tid. 
Revisorerna tyckte att stadgarna ska följas, protokollen ska ut inom en vecka, samt att kommittéerna inte 
varit särskilt aktiva. Styrelsen hade en snabb genomgång av proposition 1, Närmande/ sammangående 
med Svenska Seglarförbundet SSF. Denna proposition skulle noga diskuteras i utskotten, var för sig, 
samt sedan gemensamt. 

 
• Utskottsarbete i utskott 1. Inge Bramer valdes till att hålla i utskottsarbetet. Det strider mot stadgarna 

men beslutades i utskott nr 1. 
1. Motion 2 och 6 från Östergötlands BF resp. Blekinge BF angående årsplanering. Motionerna 

bifölls, ska vara rullande på 2 år. 
2. Proposition 2 angående vidareutveckling av BAS (170.000 i budgeten). Inom något år måste ett 

plattformsbyte göras och kostnaden kommer nog att stiga till 250.000 kr. Beslutades att bifalla 
propositionen. 

3. Proposition 3 angående verksamhetsplan och budget inklusive avgifter. Unionsstyrelsen bör ta fram 
och använda sig av en kommunikationsplan. Kommittéerna gicks igenom en efter en. Här följer 
några kommentarer. Att eventuellt bryta ut ”Miljöbästa båt” från miljökommittén samt att stryka 
meningen ”fortbilda/informera oss själva inom kommittén”. Under information är det viktigt att 
poängtera att ”tillse att hemsidan alltid är levande/aktuell”. För redaktions-kommitténs 
vidkommande föreslogs det att produktionsbidraget ska följa upplagan och inte vara ett fast belopp. 
Förändra en mening i målen på ungdomskommittén, ”att i samverkan med förbunden vara ett aktivt 
stöd till båtklubbarnas ungdoms-verksamhet”. Under unionsstyren stryka ”extra båtting”, ta bort 
Almedalsveckan på Gotland och låta beloppet stå kvar för t.ex. ”Fritidsbåtsnätverket”. 

4. Proposition 1 angående samgående av SBU och SSF. Frågan diskuterades den åter-stående tiden 
fram till kl. 18.30. 

 
• Utskottsarbete i utskott 2. Lars Afzelius valdes till att hålla i utskottsarbetet. 

1. Motion 1 från Östergötlands BF angående vice skattmästare 
 

2. Motion 3 från Västerbottens BF angående ändring av sjöfyllerilagen 
 

3. Motion 4 från Västerbottens BF angående upprättande av utbildningskommitté 
 

4. Motion 5 från Blekinge BF angående säkrare båtar 
 

5. Proposition 1 angående samgående av SBU och SSF. Frågan diskuterades den åter-stående tiden 
fram till kl. 18.00. 

  
  
 
Lördagen den 2 april 2011 
 

• Lördagen började med justering av röstlängden. Ytterligare båtförbund hade tillkommit. Sedan följde 
redovisning, behandling och beslut av motioner, först utskott 2 sedan utskott 1. Proposition 1 togs 
därefter upp för redovisning av grupparbetena, ställnings-tagande samt diskussion angående punkterna. 



Man uppdrog åt styrelsen att utforma några frågor under april månad. Sedan ska dessa diskuteras ute i 
båtklubbarna.  En sammanställning av uppgifter ska lämnas in till kansliet senast den 15 oktober och 
därefter senast den 27 oktober skickas ut inför Unionsrådet den 20 november. Budgeten fastställdes och 
man skulle fortsätta med valen. Det hade blivit något oklart med ändrade tidsangivelser om när bussen 
skulle gå tillbaka från Riga stad till båten, så en del blev ”akterseglade” och fick gå tillbaka. Röstlängden 
lästes upp en gång till för att se att alla förbunden var närvarande. Valen flöt på men när valnämnden 
skulle väljas skedde en votering. Sluten omröstning så rösträknarna fick rycka in. Därefter avslutades den 
formella delen. 

 
• På kvällen var det mingel med utdelning av förtjänsttecken samt en skål för Maits arbete på kansliet och 

alla hoppas att hon har en skön pensionstillvaro framför sig. 
 

• Därefter avslutades kvällen med middag, tal och allsång. 
 
  
Vid pennan 
 
 
Angelika Möbius 


