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Proposition 1 
Verksamhetsplan 2021 
 
Kommittéer 
1. Skatter och juridik Budget 100 tkr 
Fortsatt process med Stockholms stad avseende bl.a. arrenden. Kunskaps- och 
erfarenhetsinhämning i syfte att kunna bistå klubbarna. 
 
2. Information & kommunikation Budget 100 tkr 
Kommunikationsmålet är att göra SMBF mer känt bland vår primära målgrupp för 
kommunikationen dvs båtklubbarna och deras medlemmar.  
 
Det ska ske genom ökad kontakt; fysiskt, digitalt och genom nyhetsbrev 
 
3. Ungdomskommitté Budget 75 tkr 
Uppdrag: anordna konferens för ungdomsansvariga i klubbarna. Administrerar ansökningar 
om bidrag till ungdomsverksamhet  
 
4. Utbildningskommitté Budget 50 tkr 
Anordna deklarationsseminarium vid två tillfällen 
 
5. Miljökommitté Budget 75 tkr 

Miljökonferens, utredningar miljöfrågor och miljöstöd till klubbar 
 
 
 

Projekt 
Skatter & juridik Budget 150 tkr  
För principiella frågeställningar där konsulthjälp behövs 
 
Information & kommunikation inkl. hemsidan Budget 200 tkr 
Extraordinär satsning på information och kontakter med klubbarna 
 

 
Bojar Budget 150 tkr 
Fortsätta att i samarbete med båtklubbar lägga ut bojar vid attraktiva klubbholmar 
 
 
Styrelsen föreslår Båtdagen besluta  

att  bifalla proposition 1 som en del av verksamhetsplan för Saltsjön Mälarens Båtförbund under 

verksamhetsåret 2021  
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Proposition 2  

Fastställande av budget och medlemsavgifter 
 
Förbundsstyrelsens förslag till budget för år 2021 redovisas på nästa sida 
 

För 2021 föreslås följande medlemsavgifter (oförändrade): 

• För familjemedlemskap eller enskild medlem i SMBF enkelansluten klubb 

98 kr (*70 kr)  

 

• För familjemedlemskap eller enskild medlem som även är ansluten till 

Svenska Seglarförbundet (”dubbelanslutning”)  

88 kr (*65 kr) 

 

• För enskild medlem under 21 år i enkel-/dubbelansluten klubb  

30 kr (*25 kr)  
 

*Ingår avgift till Svenska Båtunionen (SBU) 70, 65 respektive 25 kr  

 

 

 

 

 

Styrelsen föreslår Båtdagen besluta  

att medlemsavgiften 2021 ska vara oförändrad enligt ovan 
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Budget 2021 

SMBF tar ut 28 kr per klubbmedlem av klubbarna. SBU tar ut 70 kr och önskade  

vid årets Båtriksdag att öka detta med 18 kr till 88 kr för budgetåret 2022.  

På SMBF:s inrådan röstades detta ner och medlemsavgiften blev oförändrad.  

SMBF betalar redan knappt 3 mkr till SBU.  

Denna avgift ville alltså SBU:s styrelse öka med 800 tkr. SMBF:s budget omsluter 

ca 1,7 mkr plus projekt som finansieras av utdelningen från Svenska Sjö. Det är 

troligt att SBU återkommer med förslag till höjning. SMBF kan inte hantera en 

höjning utan att antingen stänga kansliet eller höja avgiften.  

 

Den största kostnaden för SMBF 2020/2021 är tvisten med Stockholms stad. 

Vinner vi den kommer en del att kunna återvinnas. Under 2021 har styrelsen för 

avsikt att satsa på både en tillfällig och bestående satsning på information med 

klubbarna. Mottot är ”Vad gör vi och vad vill ni att vi ska göra?”  

Det finns också en preliminär plan att ge ut en periodisk informationsskrift till alla 

klubbmedlemmar. 

 

(Resultat 2020 och budget 2021 på nästa sida) 
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Resultat 2020 och budget 2021 

 

Intäkter  Budget 2021 Resultat 2020 Budget 2020 

Medlemsavgifter 3 995 000    3 995 000    4 050 000 

Hyresintäkter 102 000    102 000    100 000    

Deltagaravgifter 15 000    18 000    30 000    

Intäkter 4 112 000    4 115 000    4 180 000 

Aktieutdelning Sv. Sjö 400 000    420 000    400 000    

Summa intäkter 4 512 000    4 535 000    4 580 000    

        

Kostnader       

Avgår medlemsavgift SBU -2 940 000    -2 883 035    -2 970 000    

Personal  -775 000    -702 400    -700 000    

Avskrivningar bojar -7 000    -6 708      

Hyra Gula villan -120 000    -120 000    -120 000    

Hyra BRF   -49 105      

Kansli  -100000 -102000 -250000 

Kommittéer* -400 000    -298 500    -345 000    

Styrelse -168000 -148000 -200000 

Redovisning 0    -47 303    -40 000    

Räntekostnader -55000 -53500 -40000 

Båtdagen -25 000    -160 583    -180 000    

Båtklubbarnas Dag -25000 -2884 -25000 

Summa kostnader -4 615 000    -4 574 018    -4 920 000    

Beräknat resultat -103000 -39018 -340000 

Utvecklingsprojekt      -375 000    

Information & kommunikation -200000     

Hemsida   0    -100 000    

Bojprojektet -100000 -83000 -150000 

Skatt/juridik -150 000    -212 000    -100 000    

Spärrfärger   -16500 -25000 

Reserv projekt -200 000        

S:a projekt -650000 -311371 -375000 

Årets resultat  -753 000    -350 389    -715 000    

Finansiell investering       

Lån lägenhet   1 839 800      

 

Kommittéer   Projekt  
Skatter/juridik -188 500  Bojar -82 871 
Ungdom -70 000  Spärrfärger -16 500 
Utbildning -40 000  Skatter & juridik -212 000 
Miljö 0  Hemsida 0 

 -298 500   -311 371 
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Proposition nr 3  

avskaffande av Förtjänstteckennämnden, beslut nr 2 

Till Båtdagen 2020 framlade styrelsen proposition om avskaffande av Förtjänst-
teckennämnden. Propositionen bifölls enhälligt, varför den i enlighet med  
gällande stadgar föreläggs Båtdagen 2021 för ett slutligt beslut enligt nedan. 
 
 
Styrelsen föreslår, med anledning av ovanstående, Båtdagen besluta 
att Båtdagen för andra gången beslutar att SMBF:s förtjänstteckennämnd avskaffas  
 
att utdelning av SMBF:s förtjänsttecken fortsättningsvis beslutas av förbundsstyrelsen  
 
att stadgarnas paragraf 11, 15 och 16 anpassas i enlighet med förslaget  
 
att beslut nummer två för stadgeändring tas vid Båtdagen 2021. 
 
 
 
(Nedan proposition 4, Båtdagen 2020) 
Proposition 4 Förtjänstteckennämnden. Beslut 1 SMBF:s förtjänstteckennämnd har vid 
sammanträde den 7 januari 2020 beslutat att föreslå Båtdagen att SMBF:s 
förtjänstteckennämnd avskaffas och att utdelning av SMBF:s förtjänsttecken 
fortsättningsvis beslutas av förbundsstyrelsen. Nedan nämndens förslag i sin helhet Vid 
senaste stadgerevision som rörde SMBF:s förtjänsttecken fastslogs tämligen fasta 
rekvisit för erhållande av SMBF:s förtjänsttecken; Guldplakett erhålls efter 12 års 
tjänstgöring inom SMBF; Guldnål erhålls efter 9 års tjänstgöring inom SMBF och Silvernål 
erhålls efter 6 års tjänstgöring inom SMBF. Silvernål kan också utdelas till anslutna 
båtklubbars medlemmar efter ansökan till SMBF från båtklubbs styrelse för egna 
medlemmar. Förtjänstteckennämnden anser att förtjänsttecken även i fram-tiden ska 
utdelas. Det är heller inte främmande för förtjänstteckennämnden att även andra former 
av förtjänsttecken och förstärkning av förtjänstteckeninstitutet kan och bör övervägas av 
SMBF. Det förefaller dock inte ändamålsenligt att en nämnd bestående av fem personer 
ska hantera nuvarande administrativt okomplicerade materia. Förtjänstteckennämnden 
hemställer sålunda att styrelsen inför Båtdagen 2020 lägger fram en proposition som 
innehåller förslag till ändringar i förbundets stadgar, paragraferna 11, 15 och 16, i 
enlighet med bifogade förslag. Styrelsen föreslår med anledning av ovanstående att 
Båtdagen beslutar att SMBF:s förtjänstteckennämnd avskaffas att utdelning av SMBF:s 
förtjänsttecken fortsättningsvis beslutas av förbundsstyrelsen att stadgarnas paragraf 
11, 15 och 16 anpassas i enlighet med förslaget att beslut nummer två för stadgeändring 

tas vid Båtdagen 2021. 


