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Efter flera års medvind i båtbranschen och båtlivet, med stort intresse bland våra medlemmar 
och många nya båtägare på bryggan ser det nu som att vinden har vänt och det blir tuffare 
tider framöver.  Klubbar drabbas både direkt och indirekt av den kraftigt stigande inflationen.  
Direkt påverkande kostnader som ökade el- och bränslepriser går inte obemärkt förbi, även 
den indirekta påverkan där våra klubbmedlemmar får mindre i plånboken kan få konsekvenser 
för klubben i form av minskat intresse och färre nya medlemmar.   
 
Även om det finns orosmoln på horisonten får vi inte glömma att det är omvärldsfaktorer som 
är orsaken till dem. Båtlivet är, och förblir, ett attraktivt, hållbart och långsiktigt fritidsintresse.  
Tillsammans står vi bättre rustade att hantera svårigheter och utmaningar som vi ställs inför. 
Då är det tryggt att tillhöra ett starkt förbund som levererar medlemsnytta och ger mervärde 
för medlemsavgiften.  Tillsammans skapar vi det goda båtlivet och tillsammans står vi starka. 
 
Svenska Båtunion och Västkustens Båtförbund ställer ut på Båtmässan i Göteborg (4-12 
februari). Vi finns på plats men en stor mängd samlad kunskap för er att dra nytta av. Montern 
bemannas av personer från unionens olika kommittéer: 
 

Lördag 4/2 Sjösäkerhetskommittén   
Söndag 5/2 Sjösäkerhetskommittén   
Måndag 6/2 Juridiska Kommittén   
Tisdag 7/2  Miljökommittén   
Onsdag 8/2 Miljökommittén 
Torsdag 9/2  Redaktions kommittén 
Fredag 10/2 Redaktions kommittén 
Lördag 11/2 Barn & ungdomskommittén 
Söndag 12/2  Barn & ungdomskommittén 

 
Besök oss gärna på mässan, då kan du samtala med våra experter om det som är viktigt för er.   
Tänker ni stanna över natten och behöver ett hotellrum?  I så fall har vi förhandlat fram en 
extra rabatt med Hotell Heden. Ange rabattkod Båtunionen när ni bokar. 
 
Vårt årsmöte för 2023 är bokat till den 18:e mars, jag ber er anteckna dagen och hoppas på er 
närvaro. Samtidigt vill jag påminna om möjligheten att lämna in motioner till årsmötet. Gör vi 
rätt saker och vad borde vi göra bättre?  Vi tar tacksamt emot era motioner, era synpunkter är 
viktigt och ett bra sätt att utveckla verksamheten så att den lever upp till era förväntningar. 
Dock måste vi ha era motioner minst 6 veckor före mötet då vi behöver tid att behandla dem 
på ett korrekt sätt. 
 
Till slut vill jag passa på att önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. 
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