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Saltsjön - Mälarens Båtförbund (SMBF) 
SMBF har att representera över 250 båtklubbar, och är det största av de 27 

regionala förbund som bildar Svenska Båtunionen SBU. SMBF:s ändamål är att 

som ideell och allmännyttig organisation tillvarata fritidsbåtlivets intressen inom 

regionen samt verka för ett gott sjömanskap med hög navigationskompetens  

och stort sjösäkerhets- och miljömedvetande. 

Inför Båtdagen lördag den 19 mars 2022, söker vi nu nya medlemmar  

till styrelsen.  

Vi söker personer som kan vara med och stötta medlemsklubbar i deras frågor samt 

driva frågor framåt i SMBF. I Styrelsen finns idag gott om kompetenser men dessa 

behöver förstärkas. Vi i valberedningen har ringat in behov inom viktiga 

kompetensområden samt ett upptagningsområde. 

 

Vi söker personer som har kompetens inom; miljö, kommunikation, förhandling, 

juridik och ekonomi främst skatter. För att få en bättre balans mellan Saltsjön 

och Mälaren är det också ett plus om du kommer från en klubb i Saltsjön. Vi 

söker dessutom en ordinarie revisor. 

 

Vilka personer som är i tur att avgå framgår av nedanstående sammanställning.  
Det är viktigt att de personer som nomineras är vidtalade och har förklarat sig villiga 
att kandidera.  
 
Nomineringarna sker på bifogad nomineringsblankett senast 31 december och 
skickas som e-post till: kansli@smbf.org . Skriv ”Nomineringar” i ämnesraden. 
Blanketten kan också skickas med post till: 
Valberedningen  
Saltsjön Mälarens Båtförbund.  
Bergviksvägen 10 
167 63 Bromma 
 

Förbundets styrelsemöten hålls digitalt alternativt på plats i ”Gula villan” i Bromma.  

Mellan styrelsemöten kan möten ske i olika kommittéer. Förbundsstyrelsen består av 

förbundsordförande, förbundssekreterare, förbundskassör och 8–14 ledamöter. 

Förbundsstyrelsen utser inom sig vice förbundsordförande och vice förbundssekreterare. 

Som ledamot kan du ingå i en kommitté med ett specifikt arbetsområde, t. ex miljö eller 

juridik. Du kan även få i uppdrag att representera SMBF på SBU:s Båtriksdag.  

 
Välkommen med era nomineringar. 
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Sammanställning över nuvarande styrelse och övriga förtroendevalda. 

 
Förbundsstyrelsen 
Mandatperioden går, vid Båtdagen 2022, ut för följande styrelseledamöter: 
Befattning  Namn    Klubb                
Förbundsordförande      Bertil Sjöholm   Nautiska Klubben  
 Håkan Löfgren   Västermalms BK             
 Jimmy Dominius   Mälarhöjdens BK  
 Paula Thunberg Bertolone Stockholm SS  
 Stevan Sulja   Stora Hunduddens VF 
 Peter Frisk (har avgått)  Brunnsvikens SS   
    
Följande ledamöter har ett år kvar av sin mandatperiod   
Förbundskassör           Fredrik Nyberg   Stockholms SS  
Förbundssekreterare Katarina Fred                    Kallhälls BK 
 Ray Johansson Ligna BS 
                                      Erik Jung    Årstavikens SS 
                                      Charlie Rydén   Oxnö BF 
 Curt Lindenbaum   Stora Hunduddens VF  
 Hans Johansson   Johannesdals BK 
 Anders Jansson   Sätra BS 
  

Revisorer och Revisorssuppleanter 
Mandatperioden går vid Båtdagen 2022 ut för: 
Revisor Doris Dolietis   Hägerstens BK  
Revisorssuppleant        Dag Holmström   Lilla Essinge BK  
Revisorssuppleant              Björn Green   Årsta Motorbåtsällskap  

 
 

Följande revisor har ett år kvar på sin mandatperiod 
Revisor Bruno Skog   Grinds Hages BK 
    

Valberedning  
Mandatperioden går, för samtliga, ut vid Båtdagen 2022 
 Thore Hansson Morarnas BK 
 Waldis Dolietis Margretelunds BS 
 Lotta Hertzberg Göta SS 
 Bertil Lund Johannesdals BK 
 Johan Söderberg Stora Hunduddens VF  
 
 
Stockholm den 14 november 2021 
 
SMBF:s Valberedning 
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