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Ungdomarna avgör framtiden
SVENSKA BÅTUNIONEN –  
Sveriges största båtorgani-
sation – fick en ny, kvinnlig 

medlem till sin styrelse vid årets 
Båtriksdag (årsmöte). Hon heter Inger 
Högström-Westerling, hon kommer från 
Örebro och hon kommer att göra skillnad i 
en mansdominerad värld (se sid. 50).

Inger valdes in för att hon kan uträtta 
något viktigt. Hennes deltagande i SBU:s 
styrelse är också en markering att en 
positiv utveckling är på väg i fördelningen 
mellan könen. Fler förbättringar är på 
gång den närmaste tiden, så den debatt 
som har varit om förgubbningen i båtlivet 
kanske är på väg att ge ett bra resultat. 
Det innebär att båtlivet kanske kan kom-
ma ikapp övriga samhället …

Den verkligt stora frågan för båtlivet – 
och övriga föreningslivet – är dock  

framtiden och våra ungdomar.
Vad håller på att hända med våra 

båtklubbar? Blir de bara parkeringsplat-
ser när allt mer praktiskt jobb övertas 
av hantverkare och båtägarna säljer 
sina nattvakter till nyblivna pensionärer, 
som därmed kan få råd med ännu en 
utlandsresa?

Båtlivet bör på allvar ta itu med 
framtidsfrågorna och sätta ungdomar-
na i fokus. Det behövs mer pengar och 
resurser på alla sätt, men det viktigaste 
är att frågorna prioriteras upp och blir 
en ständig punkt på dagordningen hos 
båtklubbarna och båtförbunden.

Jag vet av egen erfarenhet efter otaliga 
reportageresor att det finns många båt-
klubbar som har en väldigt fin ungdoms- 
verksamhet. Tyvärr når inte alltid den här 
informationen fram till riksorganisa- 

tionen och därmed blir det  
svårare att dela med sig och  
inspirera andra.

SBU har flera gånger 
försökt att organisera 
ungdomsarbetet på 
riksnivå, tyvärr med 
klent varaktigt re-
sultat. Därför är det 
viktigt att ni som 
vet var förebilderna 
finns hör av er och 
tipsar om positiva 
förebilder som 
kan sporra andra. 
Då har båtlivet en 
ljus framtid.

Lars-Åke Redéen
Chefredaktör

” Nu satsar jag allt! 
 Hel medlem ger  
 mig maximal  
 trygghet.” 

 Josefin, OS-hopp i Laser Radial. Kund  
 och en av våra 247 000 delägare.

HEL MEDLEM – FÖR DIN 
TRYGGHET PÅ SJÖN

–  En försäkring även för racingjollar  
 och följebåtar

–  Valbart tillägg för kappsegling   
 i Europa, för trailerbåt

–  Ansvarsförsäkring upp till  
 33 miljoner kronor

Vi på Svenska Sjö har bara en sak för ögonen. Att ständigt utveckla de bästa båtförsäkringarna 
och trygghetslösningarna för dig som klubbmedlem. Genom Svenska Seglarförbundet är du  
delägare i Svenska Sjö och det ger dig direkta fördelar som mer omfattande villkor, resultat- 
bonus för medlemmar och smidig skadereglering. Vår kundundersökning 2015 visar också att  
hela 86% är mycket nöjda med hur vi hanterar en skada. En trygghet för dig om oturen skulle 
vara framme.

Så du kan lugnt gå in på www.svenskasjo.se om du vill veta mer eller räkna ut din premie.

Stödjer svensk segling
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VALDEMARSVIK
Sandviks Varv
2 km mot Gryt
0123-511 20
www.batomotor.se

VÄSTERVIK
Allén 61

593 61 Västervik 
0490-655 620

info@batomotor.se

Maila dina önskemål så svarar vi dig med offert!

Vårt pris från 405 500:-  

FLIPPER 640 DC -16
MERCURY 115-200 hk

FLIPPER 600 SC -16
MERCURY 80-150 hk

Vårt pris från 279 900:-  
Offereras!Offereras!

Passion för båtliv!

VALDEMARSVIK
VÄSTERVIK

Passion för båtliv!

VALDEMARSVIK
VÄSTERVIK

Båtarna på bilden kan vara extrautrustade.
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