
Västkustens Båtförbund
Höstmöte 2022
Långedrag, 5:e november, 2022

Välkomna!



Dagens Program
09:30 Introduktion och inledning
09:45 Nytt från förbundet

- Nyhetsbrev och medlems App
- Ekonomi & SBU avgift
- Sjösäkerhetskurs
- Båtmässor, Årets Båtklubb & Båtlivets Ungs Hjältar
- Information från Valberedningen

10:15 Aktuell Miljöinformation
10:45 Information om BAS
11.15 Paus
11:30 Information om SBU:s organisationsöversyn och diskussion om hur det påverkar oss
12:00 Thomas Andersson Båtsamverkan Väst
13:00 Lunch



Nyhetsbrev
• Öka kommunikation till våra ca 20,000 

klubbmedlemmar
• 17,645 mailadresser

• 8,632 har öppnat mailet (48%)
• 1,278 har studsat (7%)
• 89 har avslutat (0,5%)

• Klickat vidare till:
• 981 Båtlivspodden
• 958 Båtmiljö.se
• 929 Båtunionen

• Kontaktkostnad 19 öre per öppnat mail 
• 1680:- per utskick

Nyhetsbrev #1 2022
Du får detta nyhetsbrev för att du är medlem i en båtklubb ansluten till 

Västkustens Båtförbund (VBF).
Vi hoppas att ni finner informationen nyttig.

 

Nu har vi släppt vår
medlemsapp
Appen VBF medlem är till för dig som är
med i en båtklubb eller båtförening som i
sin tur är knuten till Västkustens
Båtförbund (VBF).

Appen är till för att skapa medlemsnytta
och informera om erbjudande och
aktiviteter som VBF har till medlemmar i
båtklubbar eller båtföreningar knutna till
VBF.

För att kunna logga in på Appen måste du
vara medlem och betalat årsavgift.
Inloggningen är unik för dig och är din E-
postadress och lösenordet är VBF.

 

Rabattavtal med ledande leverantörer
inom Båtbranschen
Västkustens Båtförbund arbetar aktivt för att hitta förmånliga samarbetsavtal med ledande
leverantörer inom marinbranschen.  I egenskap av en förening bestående av närmare
20,000 medlemmarkan vi förhandla fram bra erbjudande från flera olika leverantörer inom
fritidsbåts branschen.  Du kan få upp till 30% rabatt på det du behöver för båten, hemmet
och fritiden!

Du kommer åt dina förmånliga rabatter genom att ladda ner VBF appen.

Nytt från Svenska Båtunionen

Båtlivspodden avsnitt 11  finns 
ute nu!
2022-09-29
Nytt avsnitt av Båtlivspodden finns ute
nu, detta avsnitt handlar om Sveriges
äldsta fritidsbåtsvarv, nyheter från
Båtmässan i Cannes och projektet The
Ocean Cleanup.

Klicka här

Vi värnar om miljön, oavsett om
båten ligger i vattnet, står på
land och även däremellan.

2022-09-29
Som båtmänniska är det naturligt att
värna om den miljö vi värdesätter
högt och njuter av att befinna oss i.  

Båtmiljö.se drivs av Svenska
Båtunionen och ger handfasta råd för
ett miljövänligt båtliv.  Här hittar du en
massa nyttiga information, allt från
eco-driving till bottenfärger.  Din
insats är viktig för en bättre miljön!

Inte minst, bra hösttips inför upptagning
och vinterförvaring.

Klicka här

KONTAKTINFORMATION

Västkustens Båtförbund
Talattagatan 24
426 76 Västra Frölunda

KONTAKTINFORMATION

E-post kansli:
vbfkansli@vastkustensbf.se

Du får detta nyhetsbrev för att du har ett medlemskap i en båtklubb ansluten 
till Västkustens Båtförbund.

© 2022 - Västkustens Båtförbund

Läs i webbläsare | Avsluta prenumeration



Medlems App
• Finns både för IOS och Android
• Enkel inloggning med medlemmens mailadress
• Innehåller
• Medlemskort
• Information av medlemsrabatter
• Kalender 
• Kontaktinformation



Ekonomi & SBU Avgift
Vår ekonomiska ställning är god och enligt plan

• Totala intäkter 1.558.055 kr ”Medlemsavgifter”

• Totala kostnader 1.466.474 kr ” 1.330.160 kr = 70-kronan till SBU

• Resultat 91.581 kr

• Kassa och Bank 721.493 kr

• Beslutat ändamål 140.000 kr ”Ökad SBU-avgift 2023 kr med 13 kr per medlem VBF tar central 
7 kr per medlem medlem. VBF-avgift oförändrad”

Årsavgift 2023 utdebiteras 1 mars, vid er budgetering tänk på att avgiften ökar 6 kr per medlem för år 2023. 

Vårt medlemsantal är idag 19.287 medlemmar, vi arbetar för att komma upp till 20.000 eller fler vid årsskiftet. Vår 
senaste medlem är Annekärrs BF i sjön Mjörn.



Sjösäkerhetskurs
• Öckerö Maritime Center (ÖMC)
• Nästa kurs 19:e november
• Kostnadsfritt för medlemmar



Båtmässor 2023
Svenska Båtunionen medverkar på de två största inomhusmässorna i 
Norden.

Göteborg 3 - 12 februari

• Lördag den 4 februari - Båtlivsdagen på Stora Scenen med olika inslag:
• Kl. 15.00 Utdelning av Årets Båtklubb

• Onsdag den 8 februari – Miljödagen inleds av SBU:s Miljöexpert

Svenska Båtunionen har monter under hela mässperioden – Besök oss!



Båtmässor 2023

Stockholm/Älvsjö 9 - 19 mars
• Lördag den 11 mars – Båtlivsdag

• Torsdag den 16 mars – Miljödag

• Fredag den 10 mars 
• Stipendiet för Båtlivets Unga hjältar delas ut med ett belopp 

på 20 000 kronor till en ”Ung Hjälte”. Sponsor är International 
Färg AB.
Förra årets vinnare var Ida Gabrielsson från Lysekil.

• Frågor



VBF Valberedningsprocessen
för styrelse och funktionärer

Kompetens – Förnyelse – Kontinuitet
• Åldersstrukturen är inte bra och ej heller jämställd könsfördelning
• VBF saknar sekreterare, kompetens inom kommunikation
• Miljöfrågan kräver mer och mer, det behövs förstärkning
• Beträffande övriga roller/funktioner i styrelsesammansättningen så 

är de väl åldern som snart gör sig påmind
Valberedningen behöver hjälp med nomineringar
• Stora klubbar har möjlighet och ett speciellt ansvar att bidraga
• VBF har ett stort upptagningsområde och båtklubbarna måste göra 

sig påminda om att man har kandidater för styrelseuppdrag



Aktuell Miljöinformation
• VBF:s Miljösamordnare
• Stellan Dahlberg
• sd@vastkustensbf.se
• 0703-599195



Västkustens Båtförbund och MILJÖ

•Aktuella miljöfrågor för båtklubbar och 
båtägare

l Båtbottenfärger och båtbottenbehandling
l Förorenade markområden (vinteruppläggning)
l Miljöplaner och rutiner



Västkustens Båtförbund och MILJÖ

•Detta är stora och omfattande områden. Vi skall försöka 
belysa några av dem översiktligt.

•Återkom gärna för frågor som rör din klubb mer i detalj 
så försöker vi assistera er.



Västkustens Båtförbund och MILJÖ

l Bottenfärger vad gäller 
och vad kan klubben 
ansvara för?
- Bottenfärg godkänd för 

västkusten. Insjöar råder 
totalförbud för biocidfärger 

- Båtägarens ansvar - men 
klubben kan ha direktiv i sina 
stadgar.

- Det pågår utveckling mot 
biocidfria färger MEN hur 
effektiva de är återstår att se 

l Bottenfärg på båten, 
vad gäller?
- TBT från gammal färg får inte 

förekomma!
- Klubben kan inte åläggas att 

mäta/undersöka alla båtar i 
klubben.

- Båtägaren kan få krav att visa 
att inga ”giftiga” substanser 
finns på båten



Västkustens Båtförbund och MILJÖ

• Gammal bottenfärg?
l Bottenmålning som är gjord FÖRE 1989 (1995 med lite marginal) kan 

innehålla TriButylTenn – en giftig organisk förening.
l Nyare båten har knappast någon TBT-färg på skrovet



Västkustens Båtförbund och MILJÖ

• Nu kommer vi in i gränsområdet mellan bottenfärg och 
förorenade markområden. Vi tar färgen på båtbotten 

först!

l Hur vet vi vad som finns på båtbotten?

l Hur hanterar vi krav från tillsynsmyndighet mot klubben?
l Hur åtgärdar vi båtarna (vid behov)?



Västkustens Båtförbund och MILJÖ

Mätning och kontroll av båtbottnar!

l XRF (röntgenfluorecens) – En indirekt metod som indikerar förekomst av 
metaller.

l Skrap-prov som skickas till kemisk analys
l Visuell bedömning utgående från båtens ålder. (gammal båt med tjocka 

färglager)



Västkustens Båtförbund och MILJÖ

Förelägganden mot båtklubben!

l Tillsynsmyndigheten kan INTE förlägga klubben att göra någon form av 
mätning på samtliga båtar i klubben!

l Tillsynsmyndigheten kan INTE föreskriva en specifik mätmetod!
l Ta en diskussion med myndigheten och finn en praktisk lösning som ger ett 

säkert resultat:
l Gamla båtar
l Tjocka färglager
l Intyg från båtägaren att de är renskrapade efter ex. 1995

l Unions Styrelsen kommer inom kort med en rekommendation för hur 
klubbar kan agera i TBT frågan
l Behöver ni hjälp – Hör av er till VBF



Västkustens Båtförbund och MILJÖ

•Mätning och kontroll är en sak MEN.
•Vad gör vi med mätresultaten?

•DET MEST VÄSENTLIGA ÄR ATT EN BÅT MED TBT-FÄRG 
SANERAS PÅ RÄTT SÄTT.

•HUR?



Västkustens Båtförbund och MILJÖ

l Transportstyrelsen har anvisningar!
Krävande och svåra att uppfylla i praktiken!

l Grundkraven är:
l Förhindra spridning av skrap och damm
l Samla upp alla färgrester noggrannt. Inget får hamna på mark.
l Skydda för inandning av damm



Västkustens Båtförbund och MILJÖ



Västkustens Båtförbund och MILJÖ



Västkustens Båtförbund och MILJÖ

Förorenade markområden

l I stort sett ALLA uppläggningsplatser för båtar är förorenade.
l Det finns en ökad uppmärksamhet från tillsynsmyndigheterna på detta 

problem.

l Ett svårt ämnesområde att hantera för en båtklubb – dyrt och komplicerat.
l SBU och Miljökommittén arbetar med att sammanställa kompetens och 

att utforma hjälp och riktlinjer.
l Om ni får förelägganden e.d. tag gärna en kontakt innan ni går vidare med 

åtgärder, anlitar konsulter m.m. Allt för att försöka bibehålla en hanterbar 
väg framåt.  



Västkustens Båtförbund och MILJÖ

Miljöplaner och rutiner

l Vi har all krav på oss att följa gällande lagstiftning och det finns ett stort antal 
lagar och föreskrifter som gäller båtklubben.

l Klubben måste ställa krav på båtägaren för att säkerställa att lagkraven 
uppfylls

l Det är viktigt att klubben har direktiv och rutiner som är klara och tydliga för 
medlemmarna.



Västkustens Båtförbund och MILJÖ

Exempel:

l Avfallsplan – hur skall avfall hanteras, av vem, var, märkning, förvaring och 
borttransport?

l Miljöpolicy – övergripande mål för klubben
l Regler för bottenskrapning och annat som kan förorena.
l Mycket finns att hämta på båtmiljö.se och i Hamnboken från SBU



Information BAS 3.0





SBU:s Organisations Översyn
• Genomgång av SBU Presentation från möte 4:e september
• Västkustens Båtförbund är väl representerade i hela processen:
• Lasse Carlsson – Styrgruppen & Beredningsgruppen
• Bo Wernlundh – Styrgruppen
• Leif-Göran Lundstedt – Referensgruppen
• Krister Storm – Referensgruppen
• Jonas Turitz – Organisationsgruppen 



Kickoff – organisationsöversyn 2022

Vision för Svenska Båtunionen 
(antagen november 2021)

Tillsammans skapar och utvecklar vi det goda båtlivet. Alla ska 
ha möjlighet till ett vattenburet friluftsliv som är tillgängligt, 
glädjefyllt, hållbart och säkert.



Kickoff – organisationsöversyn 2022

• Vid Båtriksdagen 2022 fick US i uppdrag att genomföra  en 
organisationsöversyn.

• US har tagit fram en uppdragsbeskrivning och föreslagit ett antal 
arbetsgrupper. 

• US har även föreslagit namn till att besätta de olika grupperna. Alla 
föreslagna personer är vidtalade och har tackat ja till att ingå i de 
olika grupperna. 

• Representanter från båtförbunden kommer att bilda referensgrupp. 

• Referensgruppens uppgift är att följa hela processen så att alla delar 
i projektet förankras i organisationen.



§ Identitet - samma som 1928?

§ Enskilde Båtägaren/Båtklubben - Vad gör SBU? Förmåner? 

§ Båtklubben - Motioner? Propositioner? Båtriksdag?

§ Med dagens organisation svårt att få fram vad våra 180000 
båtägare och 900 båtklubbar vill ha.

§ Det är stora skillnader i storleken på förbunden - demokrati?

§ SBU har en otydlig organisation. 
Centralorganisation/paraplyorganisation?

Bakgrund



Kickoff – organisationsöversyn 2022

Målet med organisationsöversynen

Att skapa en modern organisation där det finns en 
samsyn gällande Svenska Båtunionens uppdrag, 
verksamhet, organisation och finansiering. 



Kickoff – organisationsöversyn 2022



Kickoff – organisationsöversyn 2022

Septembe
r 2022

November 
2024

Tidplan 

Analysgruppen beräknas kunna rapportera till styrgrupp 
och referensgrupp Q2 2023.

Organisationsgruppen beräknas kunna rapportera Q1 2024.

Stadgegruppen beräknas kunna rapportera Q2 2024.

Proposition till Båtriksdagens beräknas vara klar till en extra 
Båtriksdag Q3 2024.



Kickoff – organisationsöversyn 2022

Budget

Budget för utredningsprojektet OBS inklusive en extra 
Båtriksdag

För 2022 avsätts 200.000kr

För 2023 avsätts 600.000kr

För 2024 avsätts 400.000 kr

Översynen finansieras med eget kapital.



Resultat

Resultatet av utredningen bereds av Styrgruppen och 
kommer att formuleras som en proposition för 
behandling på Båtriksdag. 

Kickoff – organisationsöversyn 2022






