
Gävleborgs Båtförbunds första årsmöte och kick-off 

Söndagen den 20 mars höll Gävleborgs Båtförbund sitt första årsmöte på Folkets Hus i Iggesund. Det 
nya förbundet bildades genom överflyttning av medlemmarna från Gästriklands Båtförbunds till 
Hälsinglands Båtförbund som samtidigt bytte namn till Gävleborgs Båtförbund. Antalet klubbar som 
ingår i det nya förbundet är 37 och medlemsantalet c:a 9000.  

Årsmötesförhandlingarna löpte enligt förslagen dagordning och tillsättande av funktionärer var väl 
förberett av valberedningen. Till ordförande för kommande 2-årsperiod valdes Günther Karl som 
tidigare varit ordförande i Hälsinglands Båtförbund. Efter årsmötet och påföljande lunchrast vidtog 
kick-off dit representanter från havskommunerna och svenska båtunionen var inbjudna att berätta 
om deras tankar och planer för båtlivet inom sina respektive områden. 

Kick-offen började med att Günther Karl återgav historien om Hälsinglands Båtförbund och Thomas 
Malmström återgav historien om Gästriklands Båtförbund. Två anrika Båtförbund som genomlevt 
olika faser under flera decennier och nu förenats till ett gemensamt förbund. 

Svenska Båtunionen: 

Först ut av föreläsarna var Susanne Niklasson från Svenska Båtunionens styrelse som informerade 
om hur organisationen är uppbyggd. I takt med att nya farkoster har kommit ut på vattnet så har 
man anpassat terminologin för verksamheten till Vattenburet Friluftsliv. Svenska Båtunionen 
företräder båtlivet och är remissinstans gentemot myndigheter och är opinionsbildare i båtfrågor. 

Som medlem i en båtklubb omfattas man av båtklubbsförsäkringen i Svenska Sjö och har möjlighet 
att teckna båtförsäkring med bra villkor. Har man nautisk kompetens får man dessutom rabatt. 

SBUs administrationssystem BAS är ett webbaserat IT- system som är utvecklat för vår verksamhet 
och förenklar det administrativa arbetet för båtklubbsfunktionärer. 

Genom SBU Akademin kan man få grundläggande utbildning i styrelseansvar m.m. Genom Juridiska 
kommittén kan man få hjälp i juridiska frågor. 

Miljökommittén driver aktivt miljöfrågor och för ut information till båtförbund, båtklubbar och 
medlemmar. Miljökommittén driver sajten båtmiljö.se och havstulpanvarning 

Medel till finansiering av ändamål i klubbar kan sökas ur SBU-Fonden, dock inte till fast egendom 
eller löpande underhåll. 

Söderhamns Kommun 

Från Söderhamns kommuns skärgårdsenhet berättade Per-Olov Persson om deras uppdrag. De har 
ansvaret för farleder och hamnar inom kommunen med 200 säkerhetsanordningar. Vidare ansvarar 
de för stugor med c:a 100 bäddar och passagerartrafik. Man sköter service i gästhamnar och 
gästbryggor och är en viktig resurs för båtlivet inom kommunen. Dom är entreprenörer och erbjuder 
paketupplevelser i samarbete med privata entreprenörer. De samarbetar även med andra kommuner 
genom att erbjuda båtturer för turister. 

Skärgårdsenheten deltar i ett projekt, Ekosystembaserat Havsförvaltning, där Per-Olov önskar att 
någon från båtlivet deltar för att ge information om det miljöarbete som bedrivs inom det 
organiserade båtlivet. 

 

 



Gävle Kommun 

Evelina Widerberg från Gävle kommuns skärgårdsenhet berättade att de har fyra anställda som 
jobbar för att effektivisera frågor rörande båtliv och skärgård. Kultur och Fritid utvecklar livsmiljö och 
samhällsbyggnad kontinuerligt. Inom avdelningen ligger turbåtstrafik, stuguthyrning, naturhamnar, 
gästhamnar och farleder. Turbåt kommer att trafikera Gävle till Limön i sommar. Där finns 
naturreservat, stuguthyrning, naturstig och havsbad. 

Som besöksmål finns 15 kommunala naturhamnar och bryggor. Tre anställda har som uppdrag att 
sköta dessa platser i skärgården där det finns bänkar, bord, dass och vindskydd. På vissa platser finns 
även bastu.  Gästhamn finns i Gävle och i Gavleån finns båtplatser för uthyrning. 

Besöksmål efter kusten är bl.a. Vårvik, Axmar, Bönan, Bergmans Fisk, Väröhamn och Eggegrund med 
bryggor och naturhamnar. Gävle kommun samarbetar med Gävleborgs Båtförbund för att utveckla 
båtlivet i skärgården. 

Hudiksvalls kommun 

Hudiksvalls kommun hade tyvärr fått förhinder men lämnar följande information när det gäller 
tankar och planer för båtlivet och skärgården. Inför sommaren samarbetar man med Söderhamn för 
att ordna turer med båten Hulda som ska turister runt i skärgården. Diskussioner förs också med 
lokal entreprenör för mindre turer samt finns tankar på en Taxibåt. Den nyuppförda stugan på Agön 
kommer att kunna bokas direkt av besökaren under sommaren. Under 2022 påbörjas ett arbete med 
att ta fram skyltar för att beskriva vår kust/skärgård som ska placeras på många olika strategiska 
platser runtom skärgård/kust 
Hudiksvalls kommun har fem mil kust och en fantastisk skärgård. För dig som vill njuta av Hudiksvall 
från sjösidan finns stort antal hamnar och badplatser att välja på. Besöksmål med bryggor, dass och 
vindskydd finns på ett antal platser i skärgården och sköts av anlitade entreprenörer. De finns bl.a. på 
Käringön, Norra Ljusgrundet, Tunaolmen, Innerstön, Kråkön, och Agön. 
 
Avslutning 

Dagen slutade med en gemensam frågestund om vilka utmaningar som vi kan förvänta oss inom 
båtlivet. En fråga som togs upp var bl.a. vem som kommer att driva hamnar för fritidsbåtar i 
framtiden när det blir allt svårare att hitta ideella funktionärer. Båtklubbar eller marinor? Är 
lösningen marinor kommer en helt annan prisbild att möta båtfolket. 

Ekonomiska pålagor kan förväntas när krav på sanering av mark på uppställningsplatser kommer. 
Andra aktuella frågor är El lösningar när båtar och bilar blir elektrifierade. Miljöfrågor som medför 
ekonomiska investeringar. Mottagningsdirektivets påverkan på båthamnar där kraven ökar på 
hamnar för att ta emot avfall från sjöfarten. 

Noterat av Stellan Stark 


