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Att vara förtroende vald till en ideell föreningsstyrelse förpliktigar, det omfattar stort ansvar och 
många timmars arbete oftast utan någon ersättning, i gengäld ger uppdraget tillbaka i form av positiv 
energi, glädje och stark social samvaro.  Att arbeta i styrelsen för en båtklubb idag är inte en enkel 
uppgift, utmaningar är många, man ställs inför svåra praktiska problem, komplexa frågor inom miljö 
och juridik, därtill måste man hantera olika myndighetskrav.  Detta skall man göra samtidigt som man 
skall engagera medlemmar, skapa en positiv föreningsanda och värna om föreningsdemokratin.              
 
Vi i styrelsen för Västkustens Båtförbund har alla på det ena eller andra sättet arbetet ideellt för den 
egna klubben och har full förståelse för svårigheterna ni ställs inför.  Sammantaget har vi lång 
erfarenhet inom en mängd områden som vi gärna delar med oss av.  Vi besitter expertis som kan 
vara till stor nytta och hjälp för er och er förening.   
 
Låt mig presentera styrelsen och våra olika ansvarsområden: 
 
Jonas Turitz  Ordförande 
Lasse Carlsson  Försäkringsfrågor, VBF representant i SBU’s styrelse 
Leif-Göran Lundstedt Ekonomi 
Stellan Dahlberg Miljö 
Birgitta Jacobsson BAS, utbildning, ungdomsfrågor 
Henry Wadheden  Hamn- och sjösäkerhet 
Folke Skredsvik BAS, IT 
Bo Wernlundh  Medlemsförmåner, VBF representant i SBU’s styrelse samt Båtliv 
Krister Storm  Hamn- och sjösäkerhet 
 
Vi står till er tjänst och tveka inte att kontakta oss, vi finns här för er! 
 
Som nytillträdd ordförande i Västkustens Båtförbund ser jag fram emot uppgiften med spänning, det 
skall bli en kul utmaning och min ambition är att komma närmare er som klubbar och även era 
medlemmar då vi har mycket att erbjuda som är av stor nytta både för klubben och båtägaren. 
 
Som ni säkert känner till så ingår vi i Svenska Båtunionen (SBU), det är vår moderorganisation som 
samordnar båtlivet i hela Sverige.  I våras arrangerades årsmötet, Båtriksdagen, i Karlstad över en 
helg, det var ett bra möte med bland annat beslut om en verksamhetsöversyn för att anpassa 
organisationen efter nya förutsättningar och framtida behov.   
 
Ett annat beslut som klubbades på Båtriksdagen var en avgiftshöjning om 13 kr per medlem och år 
från och med 2023. Av SBU: avgiftshöjning på 13 kr per medlem täcker Västkustens Båtförbund med 
fonderade medel 7 kr per medlem under verksamhetsåret 2023. Från och med verksamhetsåret 
2024 slår SBU:s avgiftshöjning igenom fullt ut. 
Som grundavgift för medlemskapet i Västkustens Båtförbund/Svenska Båtunionen betalar ni idag  
82 kr per medlem och har gjort så sedan 2015. 
  
Har ni några frågor om ert medlemskap eller hur vi kan hjälpa er får ni gärna kontakta mig.   
Till sist vill jag önska alla en glad midsommar och en riktigt skön båtsommar! 
 
 
Jonas Turitz 
Ordförande Västkusten Båtförbund 
0705-340044 
jt@vastkustensbf.se 


