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1.    Ordförande hälsade välkommen till årets Förbundsrådsmöte. Dagordningen för dagens möte 

presenterades. 
 Gästföreläsning av Sven Rosborn med rubriken ”Nedslag i Öresund, en tusenårig historia.  
  

2.    Ordförande började med att presentera Unionsrådets verksamhet under rubrikerna, Genomförd 
verksamhet, Inköpsgruppen, Funktionsgruppen, Verksamhetsplan 2015, Budget 2015, ny chef på 
Svenska Sjö, Ren båtbotten utan gift. 
Under rubriken genomförd verksamhet informerades om: 

 utbildning för vattenskotrar 
 båtsamverkan 
 säkerhetsbesiktning 
 farledsutmärkning och ansvar 
 Sjösäkerhetskommittén bl a Falsterbokanalen, fyrar i Vänern, flytvästar, Hamnboken, 

Frihavnsförordningen,  ny farledsutmärkning, Navigationstävling  
 Miljökommittén bl a Miljökonferens, riktlinjer för båttvätt, Båtmiljörådet, Havsmiljörådet, 

Vattenförvaltningsområden, Avfallshantering, Båtlivsmiljöhjälte, se Båtmiljö.se 
 Båtliv har ny layout med SSF sidor i tidningen 
 Barn och ungdomskommittén bl a utbildningsmaterial och utbildningar för ungdomshandledare 
 IT utveckling av BAS 
 Nämnden för båtutbildning bl a ny organisation, kvalitetssäkring 

       
3.      Sven Andersson informerade om Frihavnsförordningen 
En samverkansorganisation med säte i Danmark med uppgift att administrera och utveckla ett system för 
avgiftsfri gästhamnsplats maximalt tre dygn per gång. Inkluderar inte kostnader för el, avfall, vatten etc. 
Hamn/klubb som är medlem betalar en årlig avgift som täcker administrativa kostnader. Båtägare som är 
medlem i förordningen erhåller vimpel och märke som ska vara väl synligt på båten. Legitimation och 

kvitto från hemmahamnen ska kunna uppvisas. Frihamnsplats gäller endast vid sommarperioden. 
Hamnchef avgör om hamnavgiften. Se vidare www.frihavne.com.       
  
4.      Information om BAS lämnades av kassör Leif Zadig.  
  
5.   Informerades om SBU budget 2015. Sjösäkerhet är budgeterad till 60.000, Miljö 200.000, 

Information 2.475.000, Ungdom 75.000, Demokrati 1.500.000, Extern    information 190.000, 
Internationell verksamhet 75.000, Stöd (BAS,IT,Båtliv) 6.980.000.    
  
Medlemsavgiften till SBU är 70:-/medlem (familjemedlem), 65:-/dubbelansluten, 25:- för 
ungdom under 21 år.  
  
6.      Ordförande informerade vidare om: 
           Kommunikationsgruppen 

a. handlar om hur kommunikationen kopplas ihop, dvs flödet mellan förbund, klubbar och distrikt. 
Gruppen skall byggas med professionella medlemmar som är intresserade av att arbeta med 
kommunikationsfrågor ungefär 20-30 timmar per år. 

           Centrala inköpsgruppen 

b. finns en inköpskraft på ca 500 mkr 
c. rapport till Båtriksdagen om arbetet 

          Sjösportens Samarbetsdelegation  

          Svenskt Friluftsliv 
          Båtmässor 
          - ny idé med syfte att förbunden skall göra reklam för sig.  
  
7.      Verksamhetsplan för 2015 
-          arbeta för ett Båtliv med kvalitet, arbeta för gott sjömanskap  

 

http://www.frihavne.com/


-          ska arbeta för medlemmarnas intresse och nytta 

-          ska vara en aktiv samarbetspartner 

-          aktivt marins miljöarbete 

-          Sjösäkerhet, miljöinformation 

-          Ungdomsverksamhet 

-          Demokratifrågor 

-          Utveckla extern information 

-          Viss internationell verksamhet 

-          Stödfunktioner för BAS, IT och Båtliv 

-          Båtlivsundersökning under 2015 avseende hela Östersjön, ansökan till EU. 
  

8.      Under rubriken ”Nedslag i Öresund, En tusenårig historia” gjorde föreläsare Sven Rosborn  ett 
bejublat framförande.  
  
9.      Ordförande tackade föreläsaren och medlemmarna för visat intresse och innan mötet   förklarades 
vara avslutat utdelades ett antal flytvästar som erhållits från Båtriksdagen. 
  
  

Vid anteckningarna 
  
Sven Olsson 
sekreterare 

     

 


