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STYRELSEN I Svenska Båtunionen 
svarar på remisser som berör fritid- 
båtslivet. I det aktuella fallet är 
Göran Gabrielsson inte nöjd med det 
remissvar styrelsen skickat, en åsikt 
som självklart står honom helt fritt 
att hysa. Det är också något som han 

Ologiskt av styrelsen 
REGERINGENS UTREDARE föreslår 
att 0,2-promilleregeln inte ska 
ändras, vilket döms ut av både SXK 
(Kryssarklubben) och Sweboat (Båt-
branschen) i sina remissvar på utred-
ningen. SBU (Svenska Båtunionen) är 
också kritiska mot lagstiftningen men 
var märkligt nog inte officiell remiss-
instans här som man alltid är annars 

vid utredningar av båtfrågor. På 
frågan varför så hänvisar SBU:s kansli 
till regeringskansliet som upprepat 
svarar undanglidande. 

Det har framkommit att SBU tagit 
beslut att avstå lämna remissvar. Ett 
ologiskt beslut, inte minst då SBU 
(ihop med SXK) sände ett brev till 
justitiedepartementet med på- 

minnelse om vad utredaren bör beakta 
i utredningen som denne struntat i. 
Fem i tolv sände styrelsen ändå in ett 
luddigt remissvar där SBU lägger sig 
platt och tillstyrker utredningen. 

I skarpt läge vek SBU ned sig och i 
strid med stadgarna körde styrelsen 
över gräsrötterna och deras demo- 
kratiska beslut i Båtriksdagen. 

idogt har framfört till styrelsen  
under mer än ett års tid och fått  
flera svar på. 

Att det skulle röra sig om ett 
remissvar ”i strid med stadgarna” 
stämmer inte och något som talar 
för det har inte framförts. Det är inte 

heller korrekt att remissvaret skickats 
in eller formulerats så att det ”körde 
/…/ över gräsrötterna och deras  
demokratiska beslut i Båtriksdagen.” 

Senast Båtriksdagen uttalade sig 
i frågan (2016) ”ansåg /den/ inte att 
det är lagen som är felaktig, däremot 

dess tillämpning.” Som Gabrielsson 
skriver bidrog därför SBU:s kansli 
tillsammans med SXK till att upp- 
lysa regeringens utredare kring tvek- 
samma tillämpningsfall.
Med vänlig hälsning
Unionsstyrelsen
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Ordförande Christer Eriksson skrev 
i Båtliv att SBU inte ändrat inställning 
trots remissvarets otydlighet och gav 
exempel på kritik mot utredningen. 
Men det var bara ett spel för galleriet 
då styrelsen nobbade att ändra  
remissvaret fast det gick bra. 
Göran Gabrielsson
Stenö Båtklubb/SBU

Svar direkt
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