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Nationaldagen den 6 juni 

Vid firandet av nationaldagen i Öregrund 

förärades Öregrunds Båtklubb en svensk 

flagga av Hembygdsföreningen som arran-

gerade firandet. Motiveringen var i korthet 

att Öregrunds Båtklubb genom ett långva-

rigt och framgångsrikt arbete har främjat 

båtlivet i Öregrund. Hela motiveringen 

finns att läsa på klubbens hemsida 

www.oregrundsbatklubb.se .  

GDPR 

Ingen har väl undgått att nya regler för 

dataregistrering gäller från den 25 maj. 

Alla klubbar är berörda av detta. För att 

göra rätt och undvika att riskera skade-

stånd och böter rekommenderas klubbar-

na att läsa information om detta på SBU:s 

hemsida www.batunionen.se. Alla klubb-

medlemmar ska informeras om register-

hållningen. Efter sommaren planeras en 

kortare utbildning i detta ämne av SBU:s 

kansli. Vi återkommer närmare efter som-

maren. 

BAS 

Det börjar bli dags för en ny utbildning i 

Båtunionens administrationssystem BAS. 

Flera klubbar har valt nya styrelseledamö-

ter. Förbundsstyrelsen avser kalla till en 

grundutbildning efter sommaren. Utbild-

ningen genomförs av SBU:s kansli och ar-

rangeras regionalt av båtförbundet på en 

eller flera platser beroende på intresset 

och behovet. Utbildningen är kostnadsfri 

för klubbarna. Vi gör ett utskick till alla 

klubbar om detta. Ni som ännu inte an-

vänder BAS mer än för adressuppgifter 

och medlemsregistrering rekommenderas 

att utbilda er. BAS är användarvänligt och 

ett bra verktyg i klubbadministrationen 

även om man bara utnyttjar en del av 

möjligheterna. 

Stölder och skadegörelse 

Skurkarna har inte tagit sommarsemes-

ter. Exempelvis blev en båtägare av med 

sin nya motor. När han hade köpt en ny 

så stals både båt och motor. Läs på Gäst-

riklands Båtförbunds hemsida 

www.gastriklandsbf.se. Bästa sättet att 

skydda sig är genom bevakning. 

Miljökonferens 

Vi har deltagit i den årliga miljö- och av-

fallskonferensen med Åland, Åbo och 

några kustkommuner. Konferensen är ett 

bra tillfälle att föra fram våra önskemål 

om bl.a. toaletter och soptömning i skär-

gårdarna. Två nya toatömningsstationer 

är på gång i Norrtälje kommuns skärgård. 

Ungdomsverksamhet 

Vi genomförde i vintras en ungdomsledar-

träff som blev mycket trevlig. Vi planerar 

en ny under hösten och har sökt bidrag 

från SBU. Alla vet väl att ungdomsverk-

samhet är en av förutsättningarna för att 

vi ska vara ideella föreningar och slippa 

betala skatt? Det kan vara bra att försöka 

starta upp sådan verksamhet för de som 

inte har det nu. En kallelse kommer efter 

sommaren men alla klubbar kan säkert 

Förbundsinformation nr 2 2018 

http://www.batunionen.se
http://www.gastriklandsbf.se


2 

göra något för att trygga återväxten. Ung-

domsverksamhet kan omfatta mycket och 

absolut inte bara seglarskola eller seglar-

läger. Fundera på vad din klubb skulle 

kunna göra. Kallelse kommer efter som-

maren. 

Flytväst på alla ombord. Glöm inte grenbandet! 

Avslutningsvis 

Trevlig sommar. Glöm inte flytvästen – och 
ta på den rätt. 
Provbada gärna och kontrollera hur den 
fungerar på just dig! 
 
Göran Persson 


