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SMBF på Båtriksdagen 

Motioner  

Motion nr1 
Motion om intressepolitiskt program från SMBF. SBU har bifallit att sats 1, 2 och 4.  

I tredje att satsen föreslår vi att programmet ska revideras och behandlas på båtriks-

dagen vart annat år. Den är ansedd besvarad och istället föreslås att programmet 

revideras och behandlas på Unionsrådet minst vartannat år och framläggs som 

proposition vid nästkommande Båtriksdag.  

SMBF: bifall till utlåtandet över motionen. 

 

Motion nr 2 

Förutsättningar att anlägga båtmack från Blekinges BF.  

Motionären föreslår att det till ska vara tillåtet att driva obemannade automatstationer 

med möjlighet att tanka 100 liter drivmedel. Behövs mer bränsle dras kortet igen och 

en ny tankning om 100 liter startas.  

Unionsstyrelsen föreslår att motionen avslås. Denna möjlighet finns redan inskriven i 

MSB:s handbok för hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer. 

SMBF: Bifall till utlåtande över motionen  

 

Motion nr 3 

Motion från Skaraborgs BF ang. bättre mobiltäckning framför allt inom insjöar.  

Motionen vill att SBU arbetar för att mobiltäckning ska vara i enlighet med Post-och 

telestyrelsens krav.  

Unionsstyrelsen anser motionen besvarad. I utlåtandet delar man motionärens åsikt om 

att det god mobiltäckning är viktig utifrån säkerheten på insjöar och kustnära 

vattenområden. SBU menar att Båtförbund som konstaterar brister i täckning rapporterar 

det till SBU som i sin tur kontaktar berörd operator.  

SMBF: Bifall SBU:s utlåtande (Skulle någon föreslå bifall till motionen skulle det kunna övervägas)  

 

Motion 4 

Kommunikation med medlemmar, från Västkustens BF 

Motionen yrkar på att SBU ska ändra policydokumentet och rutiner så at et ska vara möjligt för 

båtförbunden att kommunicera direkt med medlemmarna.  

SBU:s utlåtande: Motionen bifalles med tillägg om att ge Unionsstyrelsen i uppdrag att ta fram etiska 

råd och anvisningar avseende kommunikation mellan båtförbund och medlemmar. 

SMBF: Bifall SBU:s utlåtande 
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Motion nr 5 
Stoppa och avsluta den under 2022 startade organisationsöversynen (Västernorrlands BF) 

Motionen yrkar på att organisationsutredningen omgående ska stoppas och motiverar det  

med kostnaderna. 

SBU:s utlåtande: att avslå motionen 

SMBF: Bifall SBU:s utlåtande 

 

Motion 6 
Moms på gästhamnsavgifter (Värmlands båtförbund) 

Motionen tar upp orimligheten att det är olika momssatser mellan camping (husbilar) 

och gästhamnsverksamhet och vill att SBU ska driva frågan aktiv mot berörda insatser. 

SBU:s utlåtande: anse motionen besvarad. SBU menar att man delar motionärens 

uppfattning och att frågan drevs under Almedalen 2022. Vidare menar man även att 

SBU i samverkan med övriga båtorganisationer jobbar med frågan. 

SMBF: Bifall SBU:s utlåtande (Skulle någon yrka på att motionen ska bifallas bör det 

kunna övervägas) 

 

Motion 7 
Tillhörighetspolicy (Skaraborgs BF) 

Motionen vill att klubbar ska organiseras utifrån geografiskt område och inte som idag, 

all klubbarna själva kan avgöra vilket båtförbund de ska tillhöra. 

SBU:s utlåtande: att avslå motionen. Det görs med hänvisning till SBU inte kan påverka 

båtförbundens stadgar. 

SMBF: Motionen bör anses besvarad med hänvisning till den organisationsutredning 

som genomförs 
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Propositioner  

Proposition 1 

Obligatoriskt personnummer i BAS från 2025.  

Hänvisar bland annat på alla dubbletter som finns i systemet när medlem är med i flera klubbar och 

den fördyring det innebär exempelvis för tidningen Båtliv. 

SMBF: Bifall propositionen  

 

Proposition 2  
Verksamhetsplan  

Unionsstyrelsen  

Förslag tillägg 

• Att öka medvetenheten vad medlemskapet i Båtförbund och Båtunionen 

innebär i form av 

 ”value for money”.  

 

BAS- kommittén  

Förslag tillägg: 

• Att utreda alternativ finansieringsmodell för BAS 

• Att ange mål för antalet användare av BAS (vagt att bara skriva att BAS ska vara 

förstahandsvalet gällande IT system för båtklubbar 

(Finns säker mer att fundera över gällande verksamhetsplanen, läs begrunda och kom 

med förslag)  

 

Budget 2023 och 2024 och budgetutfall 2022 
Budget 2023 och budget 2024 ok under förutsättning att vi får igenom vårt yrkande gällande 

avgiftshöjning för 2024. Bordläggning av budget 2025 till nästkommande båtriksdag. 

Budgetutfall, ok men märklig uppställning då avskrivningar blir en intäkt.  

Avgifter  

Återigen föreslås en avgiftshöjning, för 2024 med 10 kronor och för 2025 med 8 

kronor. Sedan förra båtriksdagen, med redan beslutade och föreslagna höjningar, 

skulle det innebära avgiftshöjningar med nästan 90 procent.  

SMBF föreslår: Villkorar höjningen för 2024 att det till båtriksdagen 2025 läggas fram 

ett förslag om hur BAS användarna (klubbarna som nyttjar Bas) i större utsträckning 

ska stå för framtida drifts-och utvecklingskostnader.  

Att den föreslagna avgiftshöjningen för 2025 bordläggs och tas upp till behandling på 

båtriksdagen 2024. 
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Val 

Valberedningens förslag: 

Styrelsen  

Per Edberg   Värmlands BF  Omval 2 år 

Susanne Nicklasson  Dalarnas BF   Omval 2 år  

Hans Johansson  SMBF  Omval 2 år 

Anders Jansson  SMBF  Nyval 2 år  

 

Revisorssuppleant 

Clas-Göran Ekeberg  Värmlands BF Omval 2 år  
 

SMBF: I enlighet med valberedningens förslag  

 

 

 

 

 

 

 

 


