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FÖRBUNDSINFORMATION nr 4 2014 

Klubbkonferensen den 8 november 

Klubbkonferensen genomfördes enligt programmet 

med deltagande av 27 personer från 7 klubbar. De 

klubbar som inte deltog missade en del information 

och diskussion. Minnesanteckningar från konferen-

sen är utskickade till klubbarna och finns på RBF:s 

hemsida. 

Unionsrådet den 23 november 

SBU:s årliga Unionsråd ägde rum i Stockholm den 23 

november. Syftet var främst att informera Båtförbun-

den om vad som skett under året och att diskutera 

kommande års verksamhet och budget. Alla hand-

lingar för mötet finns på SBU:s hemsida 

www.batunionen.com. Minnesanteckningar är skick-

ade till alla klubbar från SBU:s kansli. 

 

Båtdagen den 21 mars 

Båtdagen kommer att genomföras som tidigare med 

en inledande del på hotell Havsbaden i Grisslehamn 

följt av en båttur med m/s Eckerö. Förutom stadgeen-

liga förhandlingar och information från förbundsstyrel-

sen kommer vi att få information från Sjöpolisen om 

stölder och hur man kan motverka dem. Svenska Sjö 

kommer att berätta om de stora förändringarna som 

skett och är på gång. Under båtturen kommer vi att få 

en presentation av projektet ”Ren båtbotten utan gift”. 

Projektet är ett samarbete mellan Svenska Båtunion-

en, Skärgårdsstiftelsen, Sportfiskarna och Natur-

skyddsföreningen och löper fram till slutet av mars. 

Finansieringen på cirka 2,1 miljoner kronor kommer 

från Havs- och vattenmyndigheten. Därtill har de fyra 

organisationerna gått in med cirka 500 000 kro-

nor. Läs mer om projektet på www.batunionen.com. 

Det blir tillfälle till frågor och diskussion. Vi avser även 

att bjuda in kommunrepresentanter till den program-

punkten. Ta chansen att bli informerad och diskutera! 

Kallelse till Båtdagen kommer framöver. 

Regional skärgårdssamverkan 

Den förstudie av projektet som var planerad att starta i 

november har blivit försenad genom en omorganisation 

i Gävleborgs län. Region Gävleborg kommer att höra 

till Landstinget från årsskiftet. Förstudien är nu plane-

rad att börja någon gång i början av 2015. RBF deltar i 

arbetet med att ta fram underlag till projektledningen. 

Information om hur projektet framskrider kommer att 

ges på Båtdagen den 21 mars. 

 

Väddö kanal 

Argumentationen för Väddö kanal går vidare. Förutom 

att vi har skrivit till Naturvårdsverket och begärt en om-

prövning av förslaget att stryka Väddö kanal som riks-

intresse för friluftslivet så har Sjöfartsverket på vår be-

gäran om förbättrat underhåll gjort en besiktningsresa 

med fartyg. Beslut om eventuella åtgärder väntas un-

der början av 2015. Vi har även lyft frågan om Väddö 

kanal till SBU:s Sjösäkerhetskommitté och kommer att 

få hjälp därifrån att betona kanalens betydelse för fri-

tidsbåtlivet. Kanalen är ju dessutom med i Riksantikva-

rieämbetets förteckning över områden av riksintresse 

för kulturmiljövården. 

 

Utbildnings- och ungdomsverksamhet 

Det är tyvärr bara ett fåtal av våra medlemsklubbar 

som bedriver utbildnings- eller ungdomsverksamhet. I 

ett försök att förbättra det har vi adjungerat en person 

med gedigna kunskaper om detta till styrelsen. Vi har 
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fått rabatterbjudande på Medborgarskolan på en 

mängd kurser samt erbjudande att de kan hålla kurser 

vid båtklubbarna. Erbjudandet har skickats till alla 

klubbar. Hittills har ingen klubb visat något intresse för 

detta. Erbjudandet kvarstår under våren 2015 och där-

efter lägger vi sannolikt ner samarbetet om det inte 

finns något intresse hos klubbarna. 

 

Valberedningen 

Valberedningen har påbörjat sitt arbete att bland våra 

drygt 5 500 medlemmar finna lämpliga och villiga per-

soner att ingå i förbundsstyrelsen. Några borde det väl 

finnas som är intresserade och lämpliga att driva båt-

livsfrågor utanför den egna bryggan eller hamnen! 

Valberedningen har gått ut med en uppmaning till 

klubbarna att nominera kandidater till styrelsen, revi-

sor och valberedning. Svara på den!! 

 

Vad får vi för pengarna? 

Det är en fråga som ibland ställs av klubbmedlemmar-

na. För en kostnad av ungefär dagens rätt på en 

lunchrestaurang får vi faktiskt en hel del. (Avgiften till 

RBF är 15 kronor och till SBU 70 kronor. För medlem-

mar i en klubb som även är ansluten till SSF är avgif-

ten till SBU i stället 65 kronor. För ungdomsmedlem-

mar är SBU-avgiften 25 kronor.) De flesta vet att alla 

Forts. fr föreg. sida 

får Båtliv med 6 nummer årligen och att man kan försäkra 

sin båt i Svenska Sjö. Några kanske vet att Båtklubben har 

en omfattande Båtklubbsförsäkring som ingår i avgiften. 

Men därutöver? Jo – en hel del som sagt. Vi besöker 

gärna klubbarna vid något medlemsmöte eller liknande 

och berättar och diskuterar. Hör av er till info@rbf.se vid 

intresse. 

 

Förbundsinformationen 

Detta är Förbundsinformation nummer 4 2014. I nummer 3 

ställdes frågan om den har något värde. Även på Klubb-

konferensen i november ställdes frågan. Ingen klubb har 

svarat på detta och det är fortfarande bara tre klubbar som 

har publicerat informationen på sina hemsidor. Om inform-

ationen anses intressant vore det bra att få veta det. Vi vill 

inte lägga ner tid på onödigt arbete. Lämna gärna syn-

punkter till info@rbf.se.  

 

Avslutningsvis 

Alla klubbar och era medlemmar tillöns-

kas en God Helg framöver och ett Gott 

Nytt Båtlivsår av Styrelsen i Roslagens 

Båtförbund. 
 

Göran Persson 

Ordförande i Roslagens Båtförbund 
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