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Verksamhetsberättelse Sörmlandskustens Båtförbund 

SKBF 2021 
 

SKBF är en del av SBU, riksorganisation för ca. 900 båtklubbar i Sverige 
Förbundets uppgift är att vara din representant i SBU och tillvarata er och era 
klubbkamraters intressen i båtlivsfrågor gentemot till exempel kommuner, 
landsting, försäkringsbolag, riksdag och regering med flera. 

Uppdragsgivare är 31 båtklubbar i Södermanland, de flesta av naturliga skäl 
längs Södermanlandskusten, men också sådana som Sparreholms båtklubb 
inne i Södermanland.  

En viktig uppgift för förbundet är också att vara en länk mellan klubbarna. 
Genom att tillhandahålla aktuell information om kontaktpersoner får klubbarna 
möjlighet att utbyta information och erfarenheter. Vi fick också in vår andra 
märkesklubb i förbundet (Forbinaklubben) under året 

Svenska Båtunionen, SBU, är riksorganisation för landets båtklubbar. Av totalt 
cirka 1 000 båtklubbar är ca 900 medlemmar i SBU via 24 regionala båtförbund. 
Totalt har SBU 170 000 medlemmar. Tillsammans med sina familjemedlemmar 
innebär det att SBU företräder långt över 500 000 båtmänniskor i Sverige 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda styrelsemöten före 

årsmötet och styrelsen har bestått av: 

Roger Ekdahl Ordförande Mauritz Högberg Kassör 
Marianne Levander Sekreterare Johan Sporre IT/Web/BAS 
Jan Karlsson Miljö Bengt O Karlsson Ledamot 
Richard Forsman Suppleant Johnny Moreus Suppleant 

 
Under året begärde vår kassör Anders Sylwan att bli entledigad från sitt 

uppdrag som kassör. Vi lyckades med glädje, att tillfälligt få tillbaka vår tidigare 

kassör Mauritz Högberg. 

Åtta båtklubbar inom Sörmlandskustens båtförbund har ubytt till nya hemsidor 

med samma layout som SBU och flera båtförbund. 

SKBF har 6 533 medlemmar i 31 klubbar vid årsskiftet 2021/2022.  
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Under verksamhetsåret efter årsmötet, har vi deltagit i Unionsrådet och 

Båtriksdagen via länkar, samt ordförandemöten fysiska och digitala. 

Jan Karlsson har deltagit i ett par miljökonferenser samt en konferens för 

miljösamordnare. Även Bengt O Karlsson har deltagit i miljökonferenser. 

Tyvärr har vi inte kunnat fortsätta med våra besök på båtklubbarna under 

rådande omständigheter med pandemin vilket kommer att återupptas så snart 

som möjligt. 

SKBF har också ett år efter att ha fyllt 50 år 2020, haft sitt uppskattade 50-

årskalas 2021 vilket hölls lördagen den 30 oktober med c:a 50 deltagare.  

Vi började med att få en visning av Södermanlands museum i Nyköping, vilket 

uppskattades mycket av våra båtklubbsmedlemmar. 

Några timmar senare samlades alla och några till på restaurang i Nyköping där 

det serverades en trerättersmiddag och underhållning av Nyköpingsprofilen 

Lasse Lindberg med mycket humor samt sång och musik. 

 

Trosa den 26 februari 2022 

 

 

 

Roger Ekdahl Marianne Levander Mauritz Högberg 

 

 

 

 

Bengt O Karlsson Jan Karlsson Johan Sporre 

 


