
skapar vi 

  

det goda 
  båtlivet...

Tillsammans 



Den  gemensamma styrgruppen för Svenska Båtunionen (SBU) och Svenska Seglar-
förbundet (SSF) presenterar härmed vår syn på verksamhetsidé, vision och viktiga 
verksamhetsområden med exempel på aktiviteter som skulle kunna genomföras efter 
sammanslagningen av de två organisationerna. Vi riktar den här informationen till 
båtklubbar och förbund/distrikt som ett underlag för fortsatta samtal. Vår förhopp-
ning är att det ska bli lättare att beskriva den samlade verksamheten i en ny förbunds/
distriktsorganisation. Till detta ska läggas de kommittérapporter som blir föremål för 
diskussioner under hösten 2011. 

Verksamhetsidé  
Vi värnar om alla som vill vara ute på vattnet, för god säkerhet och ett båtliv i takt 
med naturen. Den nya organisationen är Sveriges största för främjande- och tävlings-
verksamhet på och vid vattnet och består av 1 500 båtklubbar och klassförbund med 
ca 230 000 medlemmar. Organisationen är ett idrottsförbund under Riksidrottsför-
bundet.

Vår vision
Tillsammans skapar vi det goda båtlivet och når  
de bästa resultaten. 

Verksamhetsmål/strategier                 
I våra långsiktiga verksamhetsmål ska vi:
•  vara den naturliga organisationen och samtalspartnern 
    i alla frågor som rör svenskt båtliv
•  eftersträva stor bredd på kappsegling samt en elit-
    verksamhet som ger våra talanger möjlighet att utveck- 
    las och nå högt uppsatta mål på internationella tävlingar 
•  erbjuda alla med intresse för sjön möjligheter till upp-
    levelser till sjöss 
•  utveckla en förmåga att agera framsynt

Under utredningens gång  har RYA, 
Royal Yachting Association i Stor- 
britannien ofta nämnts som en förebild. 
Där samlas all verksamhet för fritids-
båtar och tävlingsverksamhet i samma 
organisation. Man bedriver också en 
omfattande utbildning för både med-
lemmar och övriga icke organiserade 
båtlivsutövare, vilket ger vissa ekono-
miska fördelar. Från RYA har vi hämtat 
idéer, som vi tycker passar i vår nya 
framtidsorganisation. 
         Gå gärna in på deras hemsida 
www.rya.org.uk och studera upp- 
lägget och hör av er om fler idéer.

Andras idéer

SBU+SSF=sant 



Våra viktigaste verksamhetsområden 

1. Båtlivet som fritidsintresse
Genom vårt arbete för fritidsbåtarna erbjuder vi alla som är ute på våra vattendrag  
relevanta tjänster och aktiviteter samt är båtklubbens stora supportorganisation.

Exempel på tjänster/aktiviteter: 

•  Stöd till klubbar (system som underlättar administration, juridik mm) 
•  Tips och råd vid båtköp, hitta den klubb som passar dig bäst.
•  Försäljning av lämpliga produkter och erbjudanden till enskilda medlemmar  
    (material från handlare, brygganläggningar, försäkringar, tillbehör mm).
•  Förmedling av t ex aktuell information om  väder, säkerhet, segling i andra länder
•  Stöd för båtturismen 



2. Idrott/Sport/Kappsegling
Organisationen är ett idrottsförbund under RF, där tävling är en naturlig del av idrot-
ten. Vi stöder våra klubbar med verktyg för att planera kappseglingar och tränings-
verksamhet på såväl lokal som internationell nivå. Vi är framgångsrika på internatio-
nella kappseglingar genom tävlings- och träningsprogram för juniorer och seniorer.

Exempel på tjänster/aktiviteter: 

•  Sanktionering av kappseglingar och kappseglingsservice
•  Försäljning av kappseglingsmateriel
•  Program för junior- och seniorsegling
•  Konkurrenskraftigt program för elitverksamhet med landslag



3. Utbildning
Våra utbildningar täcker in allt som handlar  
om båtliv och segling, alltifrån nybörjarkurser 
 i segling och motorbåtskörning till mer  
avancerade säkerhetsutbildningar.

Exempel på tjänster/aktiviteter:

•  Seglarskola för barn och vuxna
•  Motorbåtsutbildningar
•  Säkerhetsutbildningar
•  Funktionärsutbildningar
•  Kappseglingsfunktionärsutbildningar
•  Försäljning av utbildningsmaterial



4. Sjösäkerhet & miljö
Vi ger praktiska tips och skapar resurser för klubbar och båtfolk med syfte  
att höja säkerheten till sjöss och för att kunna ta ansvar för vår miljö.  

Exempel på tjänster/aktiviteter:

•  Samarbete med alla organisationer för sjösäkerhet
•  Vi slåss för att bevara våra fritidsbåtleder och stimulerar till att ta fram 
    ny sjökortsinformation för ej sjömätta vatten.  
•  Utveckling av ett sjösäkerhetscentrum för fritidsbåtar i landet.
•  Medverkan vid behov vid planering och utbyggnad av marin infrastruktur
•  Som konsumentorganisation skapa ett tryck på båtbranschen i miljöfrågor
•  Representation i Båtmiljöråd, Havsmiljöråd, vattenförvaltningar m fl. 
•  Stöd för både enskilda och klubbar avseende miljöplaner och miljöåtgärder.
•  Hög trovärdighet när det gäller vårt arbete för en bra miljö till sjöss.



Sammanslagningen 
kan lämpligen ske i tre faser och omfatta x 
antal år inklusive det föregående utrednings-
arbetet. Därmed tar vi färre steg åt gången 
men med en klar huvudinriktning från början.
 

Fas 1  
Beslut om sammanslagning och stadgar 
som möjliggör utveckling och en färdig  
organisationsstruktur. Sammanslagning av 
de mest nödvändiga organisationsdelarna 
med en styrelse och en ekonomi.
 

Fas 2 
Ett kansli bildas med gemensamma kom-
munikationskanaler, som förbättrar befintlig 
verksamhet samt effektiviserar de system  
och rutiner som används idag. 

Fas 3 
Den nya styrelsen och VD utvecklar verk-
samhetsplaner på kort och lång sikt för de  
viktigaste verksamhetsområdena. Nu job-
bar vi på allvar mot den nya visionen och 
fastlagda mål. 

5. Lobbying/samverkan/påverkan 
Vi arbetar för att våra aktiviteter kan utövas utan onödig lagstiftning och byrå-
krati. Vi samverkar därför med nationella och lokala myndigheter samt hamn- och 
sjöfartsmyndigheter och ska påverka lagstiftning som berör den allmänna rätten 
till sjöfart och därmed sammanhängande bestämmelser eller som kan försvåra eller 
fördyra båtlivet.

Exempel på tjänster/aktiviteter:

•  Förtroendefullt samarbete med Riksidrottsförbundet och övriga 
    båtlivsorganisationer.
•  Ständig tillgång till aktuell information om den nya organisationens 
    verksamhet för riksdagspartier och myndigheter/organisationer.
•  Årliga arrangemang där viktiga båtlivs-
    frågor diskuteras tillsammans med 
    politiker, beslutsfattare och branschföre-
     trädare.
•  Övervakning av lagstiftare, alltifrån 
    nationella och internationella sjöfarts-
    organisationer till institutionerna i 
    Europeiska Unionen.
•  Goda internationella kontakter med 
    tävlings- och båtlivsorganisationer.
•  En väl fungerande kommunikation inom 
    SBU/SSF som når ut till alla som har 
    intresse för egna aktiviteter till sjöss. 
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...och  
når de bästa  

resultaten


