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• föreningsstöd och support  
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• medinflytande  

• ekonomi och medlemsavgifter 

• riskfaktorer vid ett samgående 

 



SSF 

• Flera klubbar har en minoritet 

kappseglare 

• Färre engagerar sig ideellt 

• Stora skillnader inom landet  

• Svårt att ge klubben stöd i icke 

kappseglingsfrågor 

• Allt mindre organisation  

• Svårt att nå ut med budskap i 

konkurrens med annat brus 

SBU 

• Otydlig identitet 

• Svårt att nå ut med budskap 

• Stora skillnader  

• Vad gör SBU är vanligaste 

frågan 

Nuläge 
då, när vi började vårt arbete 



Framtida verksamhet 



                 Morgondagens båtliv 
 
 

Från en studie gjord av Stockholmsmässan 2006 

 

2,5 milj svenskar, som idag inte har båt, drömmer om ett liv på sjön. 

Är mellan 25-45 år och med kvinnor i majoritet. 

Upplevelsen till sjöss det primära. Upptäckarglädje, natur och 

umgänge i marin miljö. 

De lever tillsammans, sambo eller gifta med barn.   

Betraktar sig som äventyrliga individualister. 

 

Man är beredd att köpa sin tjänster.  

Ideellt arbete är inget huvudsyfte. Däremot kanske korta inhopp. 

 

Parallellt lever  gruppen sociala traditionalister vidare precis som 

dom har gjort de senaste decennierna. Till den gruppen räknas de 

som redan idag utövar båtlivet.  

Övervägande män som har båtägandet som en identitet och livsstil.  

Är mellan 30-45 år och hygglig ekonomi,  med eller utan barn. 

Till den gruppen hör även barn till föräldrar med båt och som  fått 
smak  på båtlivet sedan barnsben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Ett förbund med närmare 230 000 medlemmar. Antalet medlemmar har stor betydelse vid 

fördelning av både statliga och kommunala medel och ger ökade ekonomiska möjligheter 

 

Det finns besparingspotential på både central och lokal nivå. Styrelse- ,  årsmötes-, 

lednings-, försäkrings- och IT-kostnader är exempel  

 

Vi blir genom sammanslagningen ett språkrör för hela båtlivet 

 

Goda möjligheter att erbjuda klubbarna professionellt föreningsstöd 

 

En bredare medlemsbas ger större möjligheter att utveckla idrottsverksamheten     

 

RF:s organisation har i sig också service och stöd som SBU idag inte har tillgång till 

 

Klubbar och enskilda ges tillgång till ett större utbud av aktiviteter och stöd än vad SBU och 

SSF idag var för sig kan erbjuda 

 

Både tidning och hemsida kan ges ett mer breddat innehåll för alla oss läsare 

 

För dubbelanslutna klubbar innebär det en förenkling 

 

Allmän båtlivsutbildning och ungdomsverksamhet  kan ge extra intäkter för klubben 

 

Fördelar med en sammanslagning 



 

Broschyren med bl a verksamhetsidé, vision och våra viktigaste 

verksamhetsområden är ett  grunddokument  

 

En organisation med kraft att påverka och som kan driva både stora och       

små båtlivsfrågor 

 

En organisation för  morgondagens båtliv 

 

En organisation som kan tillgodose utövarens behov under livets olika            

skeden   

 

Klubben är den viktiga målgruppen 

 

Tillgång till samma support  i hela landet, lika avgift för alla  

 

Styrgruppens utgångspunkter 



Föreningsstöd och support 



Viktigast är att stödja alla 230 000 båtentusiaster  

genom sina föreningar 

    

•  Enklare administration  

•  Klubb- , båt- och olycksfallsförsäkringar 

•  Juridiskt stöd 

•  Råd och tips avseende sjösäkerhet och miljö 

•  Utbildningsstöd 

•  Bidragssupport 

•  Stöd för idrottsverksamhet 

•  Support vid dörren 

•  Tillgång till Riksidrottsförbundets resurser 

•  Information via tidning och aktiv hemsida 

Föreningsstöd 



Organisation och geografisk indelning  



        SBU/SSF 
        70 000  
       dubbelanslutna 

 SBU 
 100 000 
 enkelanslutna 

SSF  
60 000  
enkelanslutna 

Tillsammans 230 000 medlemmar i  ca  1100  klubbar/sällskap 

SBU, 26 förbund 
SSF, 17 distrikt 

Medlemmar 



Årsmöte

Verksamhetsben

Kappsegling
Verksamhetsben

Främjande

Kansli

Distriktsförbund, SDF

KlassförbundKlubb/förening

Styrelse

- ekonomi
- info
- utbildning
- tävling
- teknik

Support

Intresseförening

Organisation SSF/SBU

Organisationsschema 



Former av medlemskap 

1.  Klubb/sällskap/förening 

Vid registrering i förening finns tre möjligheter 

- vuxenmedlemskap 

- medlemskap för ungdom yngre än 21 år 

- Familjemedlemskap 

 

2.  Klassförbund 

- med rösträtt (klassförbund med SM-status) 

- utan rösträtt 

 

3.  Intresseorganisation 

- utan rösträtt 



Område 6 

Område 5 

Område 4 

Område 3 
Område 2 

Område 1 

Geografi 

Förslag på 6 

distrikt/regioner 

 

Ytterligare förslag är 

under utredning 



Geografi 

Förslag på 12 

distrikt/regioner 

 

Ytterligare förslag är 

under utredning 



Geografi 

Förslag på 12 

distrikt/regioner 

 

Ytterligare förslag är 

under utredning 



Medinflytande 

Föreningen har i sin region fullständiga rättigheter. Har rätt att närvara vid 

förbundets årsmöten 

 

SDF och klassförbund med rösträtt har motions- och nomineringsrätt till 

årsmöte och deltager genom sina valda ombud i förbundets årsmöte och 

årliga förbundskonferenser. 

Övriga har förslags- och yttranderätt 

 

Årsmötet tar emot x antal röstberättigade ombud från SDF och klassförbund 

med rösträtt 

• Varje ombud har en röst och inga fullmakter 

• Bas för fördelning av antal ombud för respektive SDF är antalet fysiska 

personer i distriktets  klubbar  

 

 På sikt när organisationen kommit på plats kan förbundets årsmöte äga rum 

vartannat år. Extra förbundskonferens det år årsmöte ej genomförs 

 

 



Ekonomi och medlemsavgifter 



        SBU/SSF 
        70 000  
       dubbelanslutna 

 SBU 
 100 000 
 enkelanslutna 

SSF  
60 000  
enkelanslutna 

Tillsammans 230 000 medlemmar 

Avgift 
50 kr 
100 kr/familj 
3-15 kr i distriktsavgift 

SBU, 26 förbund 
SSF, 17 distrikt 

Avgift 
48 kr till SSF 
51 kr till SBU 
3-15 kr i distriktsavgift 
5-28 kr i förbundsavgift 

Avgift 
56 kr 
5-28 kr i förbundsavgift 

Innebär i snitt 70 kr för samma medlemsintäkt till huvudorganisationen Förslag på 20 kr 
till distrikt/förbund per medlem 

 



Totala intäkter  
 
Medlemsintäkter                        16,1 milj 
-------------------------------------------------------- 
Seglingsintäkter           8,3 milj 
Fonder mm                    0,25 milj 
-------------------------------------------------------- 
Via staten o RF               7 milj + 0,3 milj 
--------------------------------------------------------- 
Totalt           drygt 31,9 milj 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader 

 
Tidigare SBU-verksamhet   0,7 milj 
SSF kappsegling     12 milj 
Gemensamt  kansli  
och support    11,7 milj 
Info, tidning, PR    4,1 milj 
IT-stöd     1,2 milj 
Årsmöten ,styrelse       1 milj 
---------------------------------------------------------      
Totalt            drygt  30,7 milj 

Budgeten visar intäkter och exempel på kostnader för en gemensam verksamhet vid ett 
70/20 kr alternativ.  Distrikts/förbundsavgift  redovisas ej här. 
Hänsyn har inte tagits till  möjliga rationaliseringar.   



Frågor och svar 

• Har ni tittat på andra idrottsförbund? 

• Har ni tittat på andra länder? 

• Kommer det bli en mer centraliserad organisation? 

• Kommer klubben att få ökade kostnader? 

• Är detta ett sätt att få mer bidragspengar? 

• Hur ser vi på distriktsavgiften och vem ska bestämma om distriktsavgiften? 

• Varför skall det kosta 70 kr/medlem och år? 

• Vad är fördelen med att vi blir fler? 

• Måste vi som klubb ändra våra stadgar till RF:s normalstadgar? 

• Varför måste klubben ha ett organisationsnummer? 

• Hur säkerställer vi att det inte bara blir idrott eller bara sjösäkerhet 

• Slipper klubben betala moms om den blir medlem i RF? 

• Måste det gamla förbundet avvecklas? 

• Kan vi som bara gillar vår hamn och våra träbåtar vara medlemmar i ett idrottsförbund och 

får tillgång till mer än vad vi har idag? 

 

 

 

 



2012 
1. Vecka 03  och 04 information till båtklubbar på 6 – 8 platser i landet 
2. Proposition och ev beslut om sammanslagning 
3. Beslut om avgifter för 2013  i resp organisation 
4. Extra årsmöte under hösten för beslut om sammanslagning och nytt namn 
5. SBU och SSF valberedningar uppdrag att föreslå ny interimsstyrelse för 2013 
6. Valberedningar från SBU-förbund och SSF-distrikt inom nya föreslagna regioner 

uppdrag  att föreslå interimsstyrelser för nya regioner 
7. Förberedelser för avveckling 
 
2013 
1. Avveckling av förbund och båtunion 
2. Årsmöten i gammal  och ny organisation. Beslut om ny interimsstyrelse och beslut om 

avgifter för 2014 
3. Beslut om nya stadgar 
4. Inbjudan till samtliga föreningar m fl att bli medlemmar i ny org fr o m 2014 
5. Förberedelser för sammanslagningar av gemensamma resurser 
 
2014  
1. Ny styrelse och ny organisation 
2. Sammanslagen kansli- och supportorganisation 
3. Årsmöte och beslut om ansvarsfrihet inom SBU resp SSF 

Fortsatt tidsplan 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hourglass_drawing.svg


SWOT-analys 

 

 



 

 
• En stor organisation med kraft att påverka och som kan driva alla slag av  

båtlivsfrågor  

• Ett av Sveriges största idrottsförbund med därmed ökade möjligheter  

• Medlemsnyttan ökar för alla medlemmar och ger möjlighet till mer verksamhet 

• Möjligheten att enhetligt kommunicera med våra medlemmar genom Europas 

största båtmagasin, Båtliv 

• Besparingar på central nivå  kan användas till mer verksamhet och support  

• Förenklingar och besparingar för alla de klubbar som är dubbelanslutna, dvs. 

som idag är medlemmar i både SBU och SSF 

• En sammanslagning skapar också en tydlig samarbetspartner och språkrör 

för både seglingssporten och båtliv generellt, gentemot myndigheter och 

andra intresseorganisationer 

Styrkor 



 

 
•     Risk att för många klubbar väljer att stå utanför den nya organisationen 

      och därmed minskande intäkter  

•     Vi kan bli en otydlig organisation där främjande och kappsegling konkurerar internt.   

•     Osäkert hur en sammanslagning kommer att  fungera på distriktsnivå 

•     Distrikt med idag liten verksamhet får fler medlemmar vilket kommer att kräva mer 

 engagemang både på distriktsnivå och centralt  

•     Att företräda alla som älskar båtliv och inte bara segling kräver naturligtvis tydlighet, 

 taktkänsla och öppenhet. Alla har inte riktigt samma agenda och vissa lojaliteter  

 kan ifrågasättas 

 

 

 

Svagheter 



Möjligheter 

• Att nå fler än vad vi tidigare gjort med  det positiva i båtlivet 

• Ett sammanslagen organisation får större ekonomisk bas 

• En positiv anda och nytändning ger större tillhörighetskänsla 

• Ett ökat intresse för den idrottsliga verksamheten 

• Vi kan skapa en bättre fungerande demokratisk struktur än den 

som finns idag 

• En organisation som kan tillgodose utövarens behov under livets 

olika skeden 

• Starkare organisation avseende juridiskt stöd för klubben och dess 

medlemmar 

• Möjligheter till en kraftig förstärkning av utbildningsbenet 

 

 



• Obalans vid felaktig distriktsindelning. Små svaga enheter kan inte 

erbjuda alla klubbar uthållig support (men det kan vi inte idag 

heller). Viktigt med hållbar struktur för framtiden. 

• Den andel som eventuellt skulle vara mot en sammanslagning 

motarbetar. 

• SBU:s klubbar kan känna konkurrens från gamla förbund som 

lever vidare 

• Risk att klubbar hoppar av för att man inte ser nyttan med 

sammanslagningen 

• Organisationen levererar inte den support som lovats. 

• Den nya organisationen blir så stor att den blir otydlig och att man 

därför inte känner delaktighet  

• Beslut om sammanslagning eller ej tas på felaktiga grunder, 

oinformerade, tyckande 

 

 

Hot 


