
 

 

 Ansökan om bidrag från SBU  
 
Sökande  
Här skriver ni namn på sökande organisation, samt organisationsnummer, mailadress, adress, 
kontaktperson samt telefonnummer.  
 
Orgnr: 802517-2696 
Sandvikens Båtklubb 
c/o Löfgren 
Österäng, Naverkälle 
533 97  GÖTENE 
 
e-mail: administrator@sandvikensbatklubb.se 
kontakt: Bengt- Erik Löfgren   
telefon: 070 551 1648 
 

Inledning  
Här beskriver ni kortfattat vad ansökan avser.  
 
Vår hamnanläggning saknar idag el och belysning. Stölderna i landets båthamnar ökar 
och även vår båtklubb har drabbats av stölder av båtmotorer. Förra sommaren stals två 
nya båtmotorer efter det att båtarna nattetid bogserats ut från hamnen. 
 
Då vi har åretruntboende nära menar vi att belysning runt hamnbassängen ur 
förebyggande syfte är ett bra sätt att öka risken för upptäckt och därigenom verka 
avskräckande för ovälkomna gäster. I samband med att hamnområdet belyses ökas även 
säkerheten för båtägare och fiskare som i mörker skall angöra sin båtplats. Därmed 
minskar också risken för sammanstötningar och skador i hamnen. 
 
När el dras fram till anläggningen vill vi även passa på att kunna erbjuda våra 
medlemmar laddningsmöjlighet för elmotorer. Detta då vi ser att det bland såväl 
allmänhet som medlemmar finns ett ökande intresse för elektrifiering av båtägandet. 
Inte minst gäller detta för mindre elmotorer som kan användas i samband fisketurer. 
 

Bakgrund  
Här skriver ni bakgrunden till varför ni söker bidrag.  
 
Sandvikens Båtklubb vill värna om vår öppna och välkomnade hamn. Klubbens 
övergripande målsättning med en elektrifiering är därför att utveckla såväl 
hamnanläggningen som medlemsnyttan och erbjuda medlemmarna en verksamhet som 
passar alla åldrar. Detta utan att behöva ta till inhägnader, lås, och bommar då vi vet att 
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just öppenheten för allmänheten att fiska, stöva och bada i vårt närområde är mycket 
uppskattat.  Målbilden är att insatsen förutom utvecklad medlemsnytta även avser att 
öka säkerheten och minska stöldrisken. Genom att belysa hamnområdet hoppas vi 
kunna avskräcka ovälkomna besökare och nya stölder då risken för upptäckt ökar. 
Samtidigt ger upplysta båtplatser och hamnbassäng säkrare tilläggning och mindre 
incidentrisk vid färd under mörker. 
 
En aktiv och levande förening behöver ständigt utvecklas och vara lyhörd för 
medlemmarnas önskemål. Vi ser att fiskande medlemmar gärna har mindre elmotorer 
för tystare och mjukare framfart på sina fisketurer. Genom att erbjuda laddning av 
batterier etc kan klubbens verksamhet ta steget in i framtiden. Vi detta också som ett av 
flera sätt att investera och intressera våra ungdomar för båtlivet. Klubben tror att 
miljömedvetenheten gör att allt fler kommer att ersätta dagens båtmotorer med eldrift. 
 

Målgrupp  
Vilken målgrupp söker ni bidrag för?  
 
Just öppenhet och välkomnade är Sandvikens Båtklubbs varumärke och en av 
anledningarna till att klubben valdes till ”Årets Båtklubb 2018”. Målet är därför att i 
första hand erbjuda medlemmarna en välskött hamnanläggning där vi med låga 
kostnader ändå ligger i framkant inom både miljö- och säkerhetstänk. Målgruppen och 
det bärande motivet för investeringen har kommit från medlemmars önskemål.  
 

Syfte och Mål  
Vilket syfte har ni med ansökan och vad kommer det att resultera i?  
 
Sandvikens Båtklubbs avgifter är medvetet satta så låga att alla som vill ska kunna ha 
råd att bli medlem. Klubbens avgifter består av en medlemsavgift (200 kr/år) samt att 
de som genom kösystem ges tillgång till båtplats även betalar 300 kr/år för nyttjandet 
av båtplats. Klubbens verksamhet bygger därutöver till största delen på ideell basis där 
det är medlemmarnas gemensamma arbetsinsatser bygger verksamheten.  
 
Genom att erbjuda insatser direkt riktade till våra ungdomar hoppas vi, liksom många 
andra ideella föreningar, att föryngra medlemsskaran. Även om vi inte tror att vi redan 
under det första året ska kunna se ett tydligt resultat, borde vi ändå kunna att antalet 
yngre medlemmar som söker båtplats ökat när vi efter midsommar sammanställer hur 
det ser ut i kön för våra fasta båtplatser.  
 
Styrelsens mål är att klubben genom att minska stöldriskerna och underlätta för 
miljövänligare alternativ, fortsatt ska vara en förebild för andra båtklubbar i regionen. 
 

Samarbeten/medfinansiärer  
Samarbetar ni med några andra eller har sökt medel från fler – i så fall vilka?  
 
Insatsen med elektrifiering är tidsbegränsad och kabeldragning planeras vara 
genomförd innan sjösättningen runt midsommar. Slutmontering av belysningsstolpar 
och eluttag beräknas vara helt avslutad under båtsäsongen 2020. Efter avslutat projekt 
kommer klubben att genomföra en enkätundersökning för att ta reda på huruvida 
medlemmarna upplever att säkerhet och trygghet ökat i hamnen. 
 



Trots att investeringen, som i ekonomiska termer är en av de större i klubben historia, 
är beslutet taget att vi kommer att genomföra detta till nästkommande båtsäsong. 
Investeringen har möjliggjorts tack vare att vi blev Årets Båtklubb, och det fantastiska 
prisbord vi till valda delar kunnat omsätta till redan pengar.  
 
Totalt beräknas investeringen, exklusive eget ideellt arbete, hamna på något över  
160 000 kr. När det gäller arbetskostnader kommer vi att köpa arbeten till i huvudsak 
sådana elarbeten som kräver speciell behörighet.  
 
Båtklubb har som takbelopp möjlighet att finansiera 100 000 kr i kontanta medel för 
projektet. En summa som vi förhoppningsvis kan minska med hjälp av insatser från våra 
medlemmar och deras kontakter. För resterande 60 000 kr har vi ett lånelöfte från 
Sparbanken i Skaraborg, men klubben har också ansökt om ett bidrag på 60 000 kr från 
Sparbanksstiftelsen.  
 
Ett motsvarande beviljat bidrag från SBU skulle vara välkommet då klubben därmed 
skulle slippa ta lån i det fall vi får ett negativt besked från Sparbanksstiftelsen. Skulle 
båda bidragen beviljas innebär detta att klubben egeninsats för elektrifiering kan 
minskas och de ekonomiska medlen som frigörs istället satsas på utökade insatser för 
våra ungdomar, vilket står högt på önskelistan.  
 

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

Vi tror att vi genom att ytterligare öka känslan av samhörighet och kamratskap kan 
fortsätta att utveckla vår klubbanda där medlemmarna bryr sig om och värderar 
varandra och varandras båtar och tillhörigheter. Genom att lära känna varandra ökar 
också uppmärksamheten på om misstänkta personer vistas i hamnen, och rädslan för att 
fråga vederbörande vad man gör där och vem man söker ökar. 
 

Budget 
 
Personal                        Arbetstid  Lönekost inkl soc avg. 

    
    
  Summa 0 kr 

 

Ber antal timmar ideellt arbete                 Arbetstid 

3 st arbetsmöten för medlemmar a´ 5 tim 60 tim  
Övrigt frivilligt arbete  40 tim  
   0 kr 

 

Externa Leverantörer    Belopp inkl moms 

Ellevio- Nätanslutning  Enl offert  27 625 kr 
Götene Elcentral     

- Övrig eldragning + armaturer Enligt offert  113 375 kr 
  Summa 141 000 kr 

 

  



Inköp material/objekt    Belopp inkl moms 

Övrigt material Ej spec  20 000 kr 
    
  Summa 20 000 kr 

Totaler     Belopp inkl moms 

Personal                0 kr 
Externa leverantörer  + 141 000 kr 
Inköp material  +    20 000 kr 
  Totala = 161 000 kr 

 

     Belopp inkl moms 

Total investering enligt ovan   161 000 kr 
Egen insats och/eller annan finansiär   100 000 kr 
    
Sökt medel från SBU-Fonden     61 000 kr 
    

 

Totalsumma sökta medel från SBU-Fonden   61 000 SEK  
 

Underskrift: 

För Sandvikens Båtklubb  

 

Götene 2019-11-15 

 

 

Ingemar Andersson    Bengt- Erik Löfgren 

Ordförande    Kassör 

 


