
Rapport från Båtriksdagen,  Svenska båtunionens årsmöte 

ombord på M/S ROMANTIKA till Tallinn 8-9/4 2016

För min del gick denna resa av stapeln relativt kort tid efter att jag blivit invald till styrelsen i 
Dalarnas båtförbud. Med på resan var även Dalarnas båtförbunds ordförande Per-Olov 
Eriksson samt omkring ett hundratal personer från andra båtförbund från hela landet och 
från  Svenska båtunionens organisation. 

Själv visste jag inte så mycket egentligen vad man kunde förvänta sig av mötet eller resan 
med Svenska Båtunionen innan avfärd. Resan började i alla fall med ett antal timmar på buss
mot Värtahamnen där färjan mot Tallinn väntade. På bussen fanns gott om tid att gå igenom 
mycket av det som skulle komma att diskuteras.  Väl ombord på båten rådde till att börja 
med lite förvirring omkring programmet men rätt snart ordnade det upp sig. Mitt i detta 
stora gäng kände man genast ett välkommet mottagande till en nykomling i gänget. Vi 
nykomlingar fick även lite egen mingeltid med styrelsen för att komma in och lära känna 
varandra. När de som tog sig an mig pekade ut olika personer i denna skara människor var 
det dock lite svårt att veta vem som menades med ”han där borta med grått hår”. Den 
beskrivningen stämde väl in på flertalet i församlingen! Min nyfunna ”guide” skrattade gott 
med mig åt denna beskrivning och påtalade att föryngring behövdes. Men vi var några nya 
som stack ut ur den massan i alla fall, och vi kände oss mycket välkomnade och uppskattade 
skall tilläggas.

Mötet drog sedan igång med diverse formaliteter och presentationer.  Något jag verkligen 
gillade var en informationsfilm om Svenska båtunionen (SBU) som visades. Den går att se på 
youtube på adressen https://www.youtube.com/watch?v=deJeski8pak eller genom att helt 
enkelt söka efter Svenska båtunionen på youtube. Helt klart bra som presentationsmaterial 
för oinvigda. Rekommenderas!

Deltagarna delades sedan upp för att kunna diskutera olika frågor i mindre grupp när mötet 
återupptogs direkt efter frukost nästa dag.

Fullständigt protokoll från mötet kommer läggas ut på http://www.batunionen.se under 
fliken dokument.  

Några exempel på frågor som var uppe var om införande av ett särskilt stipendium för 
ungdomsarbete, vilket samtliga var positiva till. Klubbarna kan ha kostnader för redskap, 
utbildningsmaterial etc för att kunna starta och bibehålla viktig ungdomsverksamhet, och 
det är till sådant stipendiet ska gå. Närmare riktlinjer omkring detta stipendium skall 
utarbetas.

Vi diskuterade även frågan om sjöfyllerilagen och dess vara eller inte vara fram och tillbaka 
och hur Svenska båtunionen ska ställa sig i denna fråga. De flesta var i diskussionerna 

http://www.batunionen.se/
https://www.youtube.com/watch?v=deJeski8pak


överens om att nu när lagen finns och är utformad som den är så är det inte rimligt att tro 
att någon ändring kommer att göras, även om åsikterna är delade om den bland båtfolket, 
inte just nu i allafall.  Lagen utvärderas vidare enligt gängse rutiner och det lär nog inte vara 
sista gången den är uppe för diskussion. 

 I slutet av mötet hölls så personval och dessa tog rätt lång tid att ta sig igenom innan alla 
röster var räknade och mötet till slut kunde avslutas.  

Förutom mötet så fick vi en guidad busstur i Tallinn, det hölls också middag på båten och nya
kontakter över landet knöts. Det är som alltid trevligt att prata skillnader och likheter i 
båtlivet i landet och att höra andra människors historier från sjölivet. Man hann bli riktigt 
inspirerad inför sommaren. Efter att vi så kommit iland och bussresan hem till Dalarna var 
gjord, ja då sken solen så fint även i Dalarna och gnistrade i Runn som precis sköljt. Borta bra
- men hemma bäst!

Sofia Söderlund 

Dalarnas båtförbund

 


