
 

 

 Ansökan om bidrag från SBU  
 
Sökande  
Här skriver ni namn på sökande organisation, samt organisationsnummer, mailadress, adress, 
kontaktperson samt telefonnummer.  
 
Orgnr: 802517-2696  Orgnr: 862500-9926 
Östra Vänerns Båtförbund Vänerns Väst Dalslands Kanals Båtförbund 
Österäng, Naverkälle  Övre Terassgatan 29 
533 97  GÖTENE  660 11  BILLINGSFORS 
 
e-mail: bengt.e.lofgren@gmail.se owelind@gmail.com 
kontakt: Bengt- Erik Löfgren   Owe Lindström 
telefon: 070 551 1648  0573 71 1177 
 

Inledning  
Här beskriver ni kortfattat vad ansökan avser.  
 
I samband med Båtmässan i Göteborg arrangeras den 1:a februari 2019 även den Stora 
Båtklubbsdagen Väst. Dagen är ett viktigt evenemang för båtlivet och då i synnerhet för 
styrelser i våra båtklubbar. I år är dagen dessutom kompletterad med ett miljöpaket. 
Även om intresset för båtfrågorna är stort har det ändå varit svårt att få deltagare från 
klubbarna att anmäla sig. Detta då medlemmarna prioriterar besöket på mässan. 
 
Våra båtförbund ser stor medlemsnytta i att öka deltagarantalet i Stora Båtmässan Väst. 
Vi skulle vilja, som ett försök att öka deltagarantalet på Stora Båtklubbsdagen Väst, se om 
ett ekonomiskt bidrag till max två deltagare per klubb skulle ge fler deltagare.  
 
Bidraget skulle vara kopplat till ett deltagande i Stora Båtklubbsdagen Väst, men inte vara 
öronmärkt för hur deltagande klubbar använder detta. Vi menar att det är upp till varje 
klubb att välja om man vill bekosta hotellövernattning eller betala ut bidraget som resebi-
drag eller fördela ut detta till många fler klubbmedlemmars mässbiljetter.  
 
Med detta erbjudande hoppas vi kunna öka intresset för att på klubbnivå både diskutera 
medverkan i båtdagen och kanske även stärka sammanhållningen i klubben genom att ar-
rangera gemensamma besöksresor till mässan.  
 
Om våra förbund efter utvärdering finner att insatsen blir uppskattad och medlemsnyttan 
uppfattas som tydlig, är det lättare att i kommande år budgetera för liknande insatser.    
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Bakgrund  
Här skriver ni bakgrunden till varför ni söker bidrag.  
 
Våra två båtförbund har genom samtal, och från 27 st enkätsvar från våra klubbar, kon-
staterat att även om ett intresse för båtdagen finns så prioriteras tiden man lägger på att 
besöka mässan högre. Att både besöka mässan och delta i båtdagen skulle innebära att 
man behöver mer än en dag. Vilket för de flesta båtklubbarna skulle betyda övernattning. 
 
Vi noterar tacksamt att ”båtdagspaketet” innehåller rabatterat mässpris, gemensam lunch 
och rabatt på övernattning. Men då såväl båda våra båtförbund är små, och liksom de allra 
flesta av våra medlemsklubbar har en ansträngd ekonomi, är det svårt att motivera att ge-
mensamt inbetalda medlemsavgifter spenderas på exempelvis resebidrag etc till enstaka 
medlemmar. Det betyder att utläggen trots dessa rabatter, i de allra flesta fall, ändå blir 
för stort då det kommer att drabba den enskilde medlemmens privata ekonomi. 
 
Vi vill därför, på försök, kunna erbjuda ett bidrag på förslagsvis 1 500 kr till max två per-
soner från varje klubb. Detta för att på så sätt minska åtminstone de ekonomiska trösk-
larna för ett deltagande. Vi ser detta som ett ”engångs pilotprojekt” som efter en utvärde-
ring, gärna tillsammans med SBU, kan leda fram till förslag och idéer på hur framtida in-
satser för att kunskapsuppbyggnad och medlemsnytta kan prioriteras. 
 
Valet av föreslagen ersättningsnivå ligger i nivå med vad Unionsstyrelsens tidigare beslu-
tat den 26 februari 2019 (§4.1a) där Västernorrlands båtförbund beviljades 1 500 kr/del-
tagare max 3 deltagare för samordnad aktivitet. Dock med den skillnaden att vi sätter ett 
max antal till 2 deltagare per klubb. 
 

Målgrupp  
Vilken målgrupp söker ni bidrag för?  
 
Målgruppen är alla medlemmar i våra medlemsklubbar, och då i synnerhet funktionärer 
och de som sitter i klubbarnas styrelser. Men då vi även ser detta som ett verktyg för 
klubbarna att synliggöra medlemsnytta vill vi att det är på klubbnivå som valet av eventu-
ella deltagare skall beslutas. 
 

Syfte och Mål  
Vilket syfte har ni med ansökan och vad kommer det att resultera i?  
 
Vårt syfte med projektet är genom att erbjuda bidrag direkt riktade till våra medlems-
klubbar kunna öka deltagandet i Stora Båtklubbsdagen Väst och samtidigt bidra till en 
ökad sammanhållning och samverkan båtklubbar emellan. Trevliga och kunskapsbyg-
gande aktiviteter vet vi att gärna leder till ökade föreningsaktiviteter i stort. Detta skulle 
gynna både våra förbund och Svensk Båtunionen i stort. 
 
I detta fall är det lätt att sätta upp ett mätbart mål i form av antalet deltagare som kom-
mer att delta i båtklubbsdagen. Når vi 10-talet deltagare är vi nöjda, men vår målsättning 
är att få 25- 30 deltagare. Når vi detta menar vi att insatsen kan betraktas som riktigt 
lyckad.  



 
 
Från vår enkätundersökning kan vi se att ungefär 40 % av de svarande fortfarande inte 
bestämt sig huruvida de skulle kunna tänkas deltaga i Stora Båtklubbsdagen. Fler än hälf-
ten av dessa (22 % av alla) önskar mer information. Med andra ord ser vi en god potential 
att med ett ekonomiskt bidrag kunna öka deltagarantalet och även få nya deltagare att 
medverka.  
 

Samarbeten/medfinansiärer  
Samarbetar ni med några andra eller har sökt medel från fler – i så fall vilka?  
 
När det gäller informationsspridning kring detta projekt samarbetar två båtförbund med 
styrelserna hos ansluta medlemsklubbar. Om projektet beviljas avser vi från förbunden 
att utnyttja BAS och hemsidor för att nå våra klubbars styrelser och funktionärer. 
 
Från enkätundersökningen kan vi konstatera att kunskapen om att Stora Båtdagen Väst 
arrangeras ändå är ganska hög. Men också att det är mycket splittrat hur informationen 
sprids inom klubbarna. De allra flesta får informationen via SBU:s utskick och bara 7 % 
har fått information via riktade klubbutskick via BAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Det bidragsbelopp vi hoppas kunna erbjuda innebär säkerligen inte full kostnadstäckning 
för klubbarna. Vi ser därför att den enskilde medlemmen eller dess klubb står som medfi-
nansiär för resterande belopp. Vi har inte sökt, eller avser att söka, några andra ekono-
miska medel för projektet.   
 

Nyskapande och utvecklande  
Har andra gjort det ni tänkt? Vad kan ni lära av dem? Kommer ni att utveckla något nytt? 

Våra båda förbund inser att vi behöver förbättra vår verksamhet med fler aktiviteter som 
har fokus på medlemsnytta. Att få fler av våra klubbars funktionärer att delta i Stora Båt-
klubbsdagen är utvecklande både för båtlivets frågor i stort men också för att öka moti-
vationen för den enskilde medlemmen att engagera sig i klubbarbetet. 
 
Av de som svarat på enkäten hade bara drygt var 5:e besökt Stora Båtklubbsdagen tidi-
gare. Att få fler medlemmar engagerade i båtklubbsarbetet ser vi som avgörande för till-
växt och föryngring i båtklubbarnas framtida verksamhet. Därför tror vi att deltagande i 
båtklubbsdagen, med intressanta och kunskapsbyggande program, är en kostnadseffektiv 
insats som ger goda ”sinn-off effekter” i klubbarbetet.  
 

Budget 
 

Vi räknar inte med att några extra kostnader för informationsspridning skall komma att 
belasta förbundens- eller klubbarnas ekonomi. Utan att arbetet kommer att ske inom de 
sedvanliga arbetsuppgifterna för våra styrelser. 

Eftersom våra båtförbund tillsammans har ett 30-tal klubbar innebär detta med två delta-
gare per klubb hela 60 deltagare på Stora Båtdagen och för SBU ett maximalt bidrag på 
90 000 kr. Vi vill inte sätta något takbelopp då vi inte vill hamna i en situation där an-
mälda deltagare gör att tillgängligt belopp kraftigt skulle kunna komma att överskridas. 

Eftersom detta är ett helt nytt och obeprövat koncept är det också omöjligt att göra någon 
kvalificerad uppskattning på hur många som kommer att omfattas av bidraget. Men vår 
målsättning är att kunna attrahera uppemot 30 deltagare. Vilket skulle motsvara att unge-
fär varannan klubb utnyttjar erbjudandet fullt ut. 

Sökta medel från SBU-Fonden 1 500 kr per person, max 2 per klubb. 
 

 

Underskrift: 

För Östra Vänerns Båtförbund   Vänerns Väst Dalslands Kanals Båtförbund  

 

Götene 2019-11-20   Årjäng 2019-11-20 

 

 

Bengt- Erik Löfgren    Ove Lindström 

Ordförande     

 


