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Background 

The HELCOM Secretariat has received an application for observer status to HELCOM from the association for 

Nordic Boat Council. 

In accordance with Rules 2.1-2.3 of the “Guidelines on granting observer status to inter-governmental 

organisations and non-governmental international organisations to the Helsinki Commission”, the Executive 

Secretary forwarded the application (attachment 1 and 2) to the Contracting Parties on 5 December 2019 

and additional information (attachment 3) on 4 February 2020 for information and possible comments by 

email. No comments were received from the Contracting Parties to the application or observer status to 

HELCOM. 

HELCOM 41-2020 considered the application and noted that the European Boating Association (EBA) 

is already a HELCOM observer and agreed that more information on the connections between the NBC and 

the EBA is needed before a decision on the matter can be taken. This information was provided to HOD 58-

2020 in document 6-2-Rev.1 as well as in attachment 4 to this document. HELCOM 41-2020 agreed to 

postpone the decision on granting observer status to NBC to HELCOM 42-2021. 

Action requested 

The Meeting is invited to consider the application by Nordic Boat Council and decide as appropriate. 

https://portal.helcom.fi/meetings/HOD%2058-2020-738/MeetingDocuments/6-2-Rev.1%20HELCOM%20Observer%20Review%202020.pdf


Attachment 1



STADGAR FÖR NORDISKA BÅTRÅDET 

Nordiska Båtrådet  – är ett samarbetsorgan för båtlivet i Norden och bildades 1969. 

§ 1 Rådets namn och säte 
Rådets namn är Nordiska Båtrådet och har säte i det nordiska land som är sekretariatets adress. 

§ 2 Rådets uppgift – syfte. 
 Nordiska Båtrådets uppgift är att genom information och möten hålla båtlivets organisationer och myndigheter 
underrättade i frågor som gäller båtlivet och samhället. Rådet skall också samordna internationella frågor samt 
söka samordna regler och bestämmelser som gäller inom rådets verksamhetsområde.  
Vid behov skall Nordiska Båtrådet företräda medlemsorganisationernas gemensamma intressen. 

§ 3 Medlemskap i organisationer. 
Nordiska Båtrådet är inte medlem av andra organisationer, men kan efter beslut söka observatörplats i relevanta 
organisationer vars aktiviteter är inom eller berör båtlivets verksamheter.  

§ 4 Medlemskap i Nordiska Båtrådet. 
Medlemskap i Nordiska Båtrådet kan erhållas av en (1)  riksorganisation verksam i något av de nordiska länderna, 
med uppgift att verka i båtlivets sjösäkerhets- miljö- och trygghetsfrågor.  
Organisationen skall ha god geografisk spridning och vara demokratiskt uppbyggd. 

§ 5 Ekonomi. 
Rådets budget fastställes vid rådsmöte. 
Rådets medlemsavgifter, består av en fast avgift per organisation och en avgift baserad på organisationens 
medlemsantal. Avgiften fastställes vid rådsmötet.  
Avgiften inbetalas årligen och skall vara betald senast 1 december i räkenskapsåret. 
Räkenskapsåret är 1 juli – 30 juni. 
Revision av räkenskaper utförs av den organisation som Rådet utpekar. 
Riksorganisation svarar själv för alla kostnader i samband med rådsmöte och övriga möten. 
Nordiska Båtrådet står för Sekretariatets kostnader. 

§ 6 Utträde - Uteslutning av medlemsorganisation. 
För giltigt utträde krävs, att den sker skriftligt till Rådets sekretariat med minst 1 års varsel, samt att beslutade 
avgifter har erlagts. 
Medlemsorganisation som inte betalat fastställda avgifter inom tre månader efter sista betalningsdag kan efter 
beslut av Rådsmöte utesluttas. 
En medlemsorganisation som motarbetar Rådets arbete, kan uteslutas om frågan om uteslutning bifalles av minst 
2/3 av medlemsorganisationerna. 

§ 7 Ordinär Rådsmöte 
Rådsmötet är Nordiska Båtrådets högsta beslutande organ. 
Rådet avhåller rådsmöte under september/oktober månad en gång per år i respektive land enligt följande ordning: 
Norge – Danmark – Finland – Sverige - Island  . Tidpunkt för kommande rådsmöte fastställs av Rådsmötet efter 
förslag av arrangerande organisation. 

Kallelse till Rådsmöte skall utsändas senast 6 veckor före mötet 

Attachment 2



Ärenden som skall behandlas vid rådsmöte skall senast 3 veckor innan mötet anmälas till sekretariatet. 
Program, verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport, föredragningslista, budget och övriga handlingar skall 
utsändas senast två veckor före möte. 
Rådet beslutar endast i de ärenden som är upptagna på utsänd föredragningslista eller i uppkommet ärende om 
alla länder är godkänt att den uppkomna frågan behandlas av mötet. 
Rådet är beslutsmässigt när 2/3 av medlemsorganisationerna är representerade.  Vid omröstning har varje 
organisation en (1) röst. 
Rådsmöte leds av Rådets president.  

Protokoll från rådsmöte skall upprättas och efter justering av presidenten utsändas till alla deltagare och 
medlemsorganisationer senast 4 veckor efter möte. 

Dagordning for Rådsmöte 
1. Godkännande av dagordningen.
2. Föregående protokoll.
3. Verksamhetsberättelse.
4. Ekonomisk rapport.
5. Medlemsfrågar.
6. Anmälda ärenden.
7. Budget och fastställa medlemsavgift.
8. Utnämning av president.
9. Val av generalsekreterare.
10. Nästa rådsmöten.
11. Eventuellt.

§ 8 Extra Rådsmöte 
Till Extra Rådsmöte skall kallas när minst 2 medlemmar skriftligen så begär. 
Extra rådsmötet skall avhållas senast 4 veckor efter begäran och endast behandla ärenden som framgår av 
kallelsen. 

§ 9 Styrelse- arbetsform 
Rådet utser president för ett år i sänder enligt samma ordning som i § 7 Rådsmöte. 
Presidenten leder och representera rådet i alla sammanhang. 
Till presidentens stöd, väljs för en tid av två år en generalsekreterare, som ombesörjer rådets löpande arbete, 
korrespondens, räkenskaper etc.  

Det åligger riksorganisationerna att dels informera sekretariatet i frågor som berör båtlivet och dels lämna de 
uppgifter som sekretariatet begär. 

Arbetsspråket vid möten och i skrivelser skall vara skandinaviska. 
Mellan Rådsmötena kan årsmöten, halvårsmöten och arbetsmöten arrangeras i för Nordiska Båtrådet angelägna 
frågor. Till dessa möten kan även myndigheter, organisationer och privatpersoner inbjudas. Kallelse sker genom 
president och sekretariat efter samråd med respektive medlemsorganisationer. 

§ 10 Stadgeändring
Förändringar av dessa stadgar kan endast ske på Rådsmöte och då med 2/3 av rådets medlemmar närvarande. 
Beslutet skall vara enhälligt. 

§ 11  Nordiska Båtrådets upplösning
Beslut om Nordiska Båtrådets upplösning kan fattas på Rådsmöte, speciellt kallat för denna fråga och med minst 
2/3 av medlemmarna närvarende. Beslutet skall vara enhälligt. 
Samtidig skall på detta rådsmöte beslutas om användandet av Rådets tillgångar. 

Denna arbetsordning har fastställts vid konstitueringen den 30 november 1969 och därefter ändrats vid rådsmöten 
1977, 1991, 1996, 2006, 2007, och 2017.  

NBR_2017.0909_Stagar för Nordiska båtrådet.doc 



Attachment 3





Mrs Laura Meski 

Helcom 

Stockholm 2021-02-24 

In reply of the e-mail received April 2 2020 the Nordic Boating council ask Helcom 2021-42 to 

reconsider our application due to the following amendments. 

As noticed the members of the Nordic Boating Council, NBC is members in the European Boating 

Association, EBA thus, the Nordic Boating Council is not a full member of the EBA. The issues dealt in 

Helcom is not al the times the issues of EBA even though it is of the interest of the Nordic boating 

organizations. 

The Nordic Council has its own secretariat, statues and deals with issues regarding boating in the 

Baltic sea area (Including Norwegian waters). Our main focus areas is the Environmental impact of 

boating and safety at sea. Joined together, NBC hold a greater knowledge of best practice and the 

regional work carried out of the agencies and authorities around the Baltic sea.  

Since EBA have limited finance our organizations might not be prioritized in respect to the work of 

Helcom The economy and personnel resources of the NBC members makes it possible to be a more 

active part in the Helcom work bringing more experience and practice than science to the table. 

The members of NBC have direct routes of communications to as well as the legitimacy of the 

boaters in the Baltic Sea area and therefore can raise public awareness in efficient way. 

Therefore, we ask the Helcom 2021-42 to reconsider our arguments and grant our application for 

observer’s status 

On the behalf of The Nordic Boating Council 

Peter Karlsson 

Attachment 4
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