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Västkustens Båtförbund 
medlem i Svenska Båtunionen SBU 

 

 

Verksamhetsberättelse för Västkustens Båtförbund 2018  
 
Styrelsen för Västkustens Båtförbund avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2018. 
 
Förbundet hade vid verksamhetsårets slut 104 anslutna klubbar med tillsammans 18 778 
medlemmar. 
 
Styrelse  
Styrelsen har under året haft nedanstående sammansättning med tillhörande uppgifter:  
Ordförande  Lars Brickzén  Stråvalla Båtklubb 
Sekreterare  Jonas Turitz  Föreningen Sandö hamn 
Kassör  Leif-Göran Lundstedt Björkö Båtklubb 
Ekonomi och juridik Lasse Carlsson  Kungälvs Motor- och Segelbåtssällskap 
Miljöfrågor  Roland Örtengren Gottskärs hamn 
Förmåner, miljö Bo Wernlundh  Ljungskile Båtklubb 
Ungdomsverksamhet, Birgitta Jacobsson Sandviks Båt- och Bryggförening 
sjösäkerhetsutb och BAS   
Säkerhetsbesiktning Krister Storm  Bua Båtsällskap 
VBF hemsida  Folke Skredsvik Hamnföreningen Norra Aröd 
Sjö- och hamnsäkerhet Henry Wadheden Kungälvs Motor- och Segelbåtssällskap
    
 
Övriga funktionärer 
Revisorer  Aina Nygren och Karl-Erik Bohlin 
Revisorssuppleant Tony Schultz och Filip Alm 
Valberedning: Tommy Blom, Björkö Båtklubb, sammankallande 
och Arne Ljungström, Kungälvs Motor- och Segelbåtssällskap 
 
VBF har varit representerad i SBU av Lasse Carlsson, (Unionsstyrelsen och Svenska sjö AB), Lars 
Brickzén (Nämnden för Båtlivsutbildning), Roland Örtengren (SBU Miljökommitté), Birgitta Jacobsson 
(SBU Barn- och ungdomskommitté och suppleant i SBU valnämnd), Bo Wernlundh (Båtlivs 
redaktionskommitté), Krister Storm (Sjösäkerhetskommittén) 
 
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden och genomfört en planeringsdag 
tillsammans med Saltsjö-Mälarens Båtförbund. 
Kansliet har i huvudsak varit obemannat. E-post och vanlig post har haft automatisk eftersändning 
och styrelsens kontaktuppgifter finns på förbundets hemsida. 
 
90-års jubileum 
Under verksamhetsåret fyllde Svenska Båtunionen 90 år. Det gjorde Västkustens Båtförbund 2017. 
Efter samtal med styrelserna för SBU och VBF beslöts att fira de bägge organisationerna gemensamt 
vid Båtriksdagen 7-8 april.  Som värd för jubiléet utsågs VBF. Det blev ett minnesvärt firande på 
Gothia hotel i Göteborg med galamiddag för ca 200 gäster med många tal, sång och musik. VBF hade 
lottat ut 20 kuvert bland förbundets medlemmar. 
 
VBF fick såväl lyckönskningar från övriga 25 förbund, som uppskattning för ett väl genomfört 
arrangemang.  
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Marknadsföring 
Under året har en båtklubb lämnat förbundet och två nya båtklubbar har tillkommit. Totala antalet 
klubbar och medlemar är därmed i stort sett oförändrat. Genom marknadsföring om fördelarna med 
att vara medlem i VBF och SBU lockas fler klubbar att ansöka om medlemskap. Styrelsen hälsar alla 
nya medlemmar hjärtligt välkomna i gemenskapen och tackar båtklubbar,  som av olika skäl lämnat 
förbundet, för tiden de varit medlemmar. 
 
Styrelsens kartläggning visar att behovet av att åka ut till befintliga medlemsklubbar för att informera 
och öppna en nära dialog kring fördelarna med ett medlemskap är ett viktigt komplement till 
medlemsmötena vår och höst. 
  
Möten och konferenser 
Ordinarie förbundsstämma i mars månad samlade ett 40-tal deltagare. Efter sedvanliga 
årsmötesförhandlingar informerade Thore Hagman om svensk sjöräddning med focus på fritidsbåtar i 
Sverige och omvärlden. Förbundets egen miljöexpert Roland Örtengren föreläste om kommande 
miljökrav på fritidsbåtlivet och Kjell Göthesson från Grundsunds Båtklubb berättade om vad som 
gjorde att de blev utsedda till Årets båtklubb. 
 
Ordinarie höstmöte lockade nästan 50 deltagare, då Kommendören av 1:a graden Nils-Ove Jansson 
höll ett mycket intressant föredrag om främmande ubåtar i våra vatten. SBU:s verksamhetschef Peter 
Karlsson informerade om kraven på båtklubbarnas datalagring med anledning av att en ny 
dataskyddslag(GDPR) tagits i bruk under året.  
 
Förbundets miljöarbete 
Förbundet har under året vid flera tillfällen aktivt medverkat med miljörådgivning till båtklubbar som 
sökt hjälp i någon specifik fråga eller i samband med miljöinspektion. Förbundets miljöombud är 
medlem i SBU:s miljökommitté och följer utvecklingen och konsekvenser för båtlivet proaktivt. 
Aktuella miljöfrågor har tagits upp vid styrelsemötena och vid möten med båtklubbar. Tillsammans 
med SXK-V har vi genomfört mätningar av biologiskt aktiv halt av koppar och zink i vattnet i fyra 
hamnar och en referens för att få en uppfattning om läckage från båtar i sjön. Resultaten 
rapporterades vid miljökonferensen i Stockholm 2017-12-04 och vid VBF:s  förbundsstämma. 
Mätningarna planeras fortsätta under kommande år. Som en uppföljning av förra årets studiebesök 
hos Jotun i Sandefjord gjordes i maj ett nytt studiebesök hos Hempel i Danmark. Som miljöåtgärd 
avseende bottenfärger verkar de satsa mest på silikon som giftfritt alternativ. Projektet måla mindre 
på västkusten fortsätter och båtägarna uppmanas delta och rapportera in sina resultat. 
Erfarenheterna hittills är positiva.  
 
Kommunernas miljötillsyn i båtklubbar och klubbhamnar har ökat och väntas öka ytterligare. Delvis 
är detta en följd av att myndigheternas arbete med Sveriges miljömål intensifierats, delvis av en 
intensivare miljöverksamhet inom EU och internationellt. En guide för kommunernas miljötillsyn som 
visar vad som inspekteras finns på webben. En rekommendation är att klubbarna använder denna i 
sitt miljöarbete. Det är viktigt att visa vid inspektion att klubben har en miljö- och avfallshanterings-
plan samt att en kontaktperson för miljön finns utsedd och namngiven. Det understryker ytterligare 
behovet av sakkunskap och adekvat utbildning för miljöansvariga. Som svar på detta har SBU startat 
utbildning av miljöambassadörer och miljöcoacher, främst med inriktning på handledning till 
förbunden. 
 
Aktivt deltagande i kommittéer, samarbete och råd har varit viktiga inslag under året, liksom svar på 
remisser och kustplanering. VBF:s miljösamordnare har även deltagit i framtagandet av SBU:s nya 
miljöprogram som fastställdes av Unionsstyrelsen 2017-11-07. Detta och andra miljödokument finns 
tillgängliga på SBU:s hemsida under Dokument. 
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Sjösäkerhetsarbete 
Sjösäkerhetskommittén har under året lämnat remissvar och yttranden på flera utredningar från 
bland annat Transportstyrelsen och Sjöfartsverket. Kommittén har proteterat mot förslag på 
nedsläckning av fyrar runt om i Sverige, som skulle påverka fritidsbåtlivet väldigt negativt. 
 
Kommittén har gjort en omfattande översyn av SBU:s Hamnhandbok. Den finns numera tillgänglig på 
SBU:s hemsida. 
 
Ett säkerhetsbesiktningsprotokoll är framtaget för att användas och lagras i BAS-systemet. Det 
kommer medföra att protokollen blir mer lättillgängliga för fler. Besiktningsmän/kvinnor kommer 
fortsättningsvis att publiceras på SBU:s och Svenska Sjö:s hemsidor. 
 
Erbjudanden, rabatter och medlemskort 
Vårt mål är att skapa attraktiva erbjudanden för VBF:s klubbar och dess medlemmar. I första hand på 
båttillbehör, men också inom andra områden som med råge täcker medlemsavgiften till VBF och 
SBU. Förbundet har under året samarbetat med ett 30-tal företag, vilka erbjudit våra medlemmar 
rabatter på bl.a. båtmässor, hotellboende, ledlampor, oljor, glykoler, bottenfärger och övriga 
båttillbehör. Aktuella erbjudanden redovisas varje månad på förbundets hemsida www. 
vastkustensbf.se.  
 
Vid VBF:s medlemsmöten har produkter från våra samarbetspartners lottat ut bland närvarande 
deltagare.  
 
Ungdomsarbete  
Förbundet har under året deltagit aktivt i SBU:s ungdomskommittés satsning på att hjälpa 
båtklubbarna att komma igång med ungdomsverksamhet. Nytt utbildningsmaterial och  
tillika informationsmaterial har tagits fram och kan beställas av båtklubbarna från SBU:s kansli. 
 
14 ungdomar deltog i vid två tillfällen i prova på kajakpaddling som arrangerades av Öckerö Båtklubb.  
 
Utbildning 
En sjösäkerhetsutbildning har genomförts i samarbete med Öckerö maritima center vid två tillfällen. 
33 personer deltog sammanlagt. Förbundet har stimulerat deltagandet genom att betala hela 
kursavgiften på 1250 kr. 
 
Utbildning i BAS-K, som är SBU:s kostnadsfria båtklubbsadministrationsprogram, har genomförts för 
48 deltagare vid tre utbildningstillfällen.  Nya medlemsklubbar har fått enskild ”skräddarsydd” 
utbildning på hemmaplan ofta i klubbens lokaler.   
 
Båtmässan  
Förbundet medverkade i årets båtmässa i Göteborg tillsammans med SBU under parollen Stora 
Båtklubbsdagen. Ett tiotal föredrag om aktuella båtlivsfrågor erbjöds till medlemsklubbarna. Dessa 
rönte stort intresse och uppskattning av deltagarna. 
 
VBF hemsida - www.vastkustensbf.se 
Under året har hemsidan hållits uppdaterad med avseende på viktig information till båtklubbarna 
och dess medlemmar. Förbundets ”erbjudandesida” har även hållits uppdaterad med ett antal nya 
erbjudanden. Dessa har bestått av förmånliga priser på såväl komponenter och material som 
förmånligt boende i samband med båtmässan.  
 
Samverkan och närdemokrati 
Genom medverkan i olika kommittéer, arbetsgrupper och styrelser tillvaratas förbundets och 
båtklubbarnas intressen. Samverkan sker med företrädare för andra förbund inom SBU samt stora 
båtlivsorganisationer som t.ex. SXK och SSF, kommuner, stiftelser och statliga organisation med 
inriktning på båtlivet.  Närdemokrati utövas vid medlemsmöten, Unionsråd och Båtriksdag. 
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Ekonomi  
Förbundets ekonomiska resultat och ställning är gott. Redovisas i särskild ordning på årsmötet. 
 
Göteborg 2019-02-20 
 
För styrelsen 
 
Lars Brickzén 
Ordförande i Västkustens Båtförbund 


