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Förbundsinformation nr 3 2020 

Båtdagen den 7 november 

Båtdagen, som enligt stadgarna ska hållas 

i mars, sköts upp på grund av Coro-

napandemin. Vi gick ut med en enkät till 

alla klubbarna om man ville ha ett digitalt 

eller fysiskt möte i november. En majoritet 

av de 12 klubbar som svarade ville ha ett 

fysiskt möte. Önskemål framfördes att 

deltagarantalet skulle begränsas och att 

avstånd skulle hållas mellan deltagarna. 

Information om detta har gått ut till alla 

medlemsklubbar och funktionärer.  

   Vi genomför Båtdagen lördagen den 7 

november på pensionatet Folk och Fä på 

Väddö. Antalet delegater begränsas till 

max två per klubb och inga gäster bjuds 

in. Kallelse med mer information kommer 

att skickas ut till alla medlemsklubbar 

och funktionärer.  

Båtriksdagen 

Båtriksdagen 2020 sköts också upp och 

planeras nu att genomföras digitalt som 

ett möte i Zoom den 15 november. Den fö-

regås av en extra Båtriksdag den 23 sep-

tember, även den i Zoom.  

   Alla handlingar finns på batunionen.se 

och alla som har några kommentarer eller 

frågor är välkomna att kontakta 

info@rbf.se. Information om detta har 

skickats till alla medlemsklubbar. 

Norrtäljeviken 

Sjöfartsverket har beslutat att släcka fy-

rarna i Norrtäljeviken och klassa ner farle-

den till klass 4 för att minska kostnader-

na för drift och underhåll trots att bland 

annat Sjöpolisen, Kustbevakningen, Norr-

tälje kommun, Norrtälje Segelsällskap och 

Svenska Båtunionen genom Roslagens 

Båtförbund i yttranden framförde att be-

lysningen borde behållas av sjösäkerhets-

skäl. Vi har skrivit om detta i Norrtelje tid-

ning och i Båtliv. 

   Norrtälje kommun har nu äntligen åt-

gärdat den föreskrivna skyltningen om 

fartbegränsning till 5 knop i inre delen av 

Norrtäljeviken och i Kvisthamraviken. Vi 

tackar för det även om det tog några år av 

skriverier, telefonsamtal och JO-anmälan. 

Miljö 

SBU:s kansli har dragit igång ett projekt 

där klubbarna ska kunna kontrollera vil-

ken sorts färg det finns på båtarnas un-

dervattenskrov. Det sker som s.k. XRF-
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mätning med hjälp av ett avancerat in-

strument. Allt fler kommuner ställer krav 

på att endast tillåten färg får finnas på 

båtarna. Information om utbildning, ge-

nomförande mm finns på SBU:s hemsida 

batunionen.se. Det kommer efterhand 

mer information om projektet där klub-

barnas deltagande erfordras. 

   Norrtälje kommun har nu enligt uppgift 

upphandlat de två toatömningsstationer 

som vi berättade om i Förbundsinformat-

ion nr 2. Vi ser fram emot att de är på 

plats och i funktion nästa båtsäsong. 

Klubbens uppgifter i BAS 

Flera klubbar har inaktuella uppgifter i 

BAS. Genom att uppdatera funktionärs-

förteckningen så hamnar information mm 

till rätt adress. Som vi skrev i förra För-

bundsinformationen så ligger många 

klubbar på fel ställe på kartan på SBU:s 

och RBF:s hemsidor. Det beror på att 

man inte har fyllt i klubbens besöksa-

dress i BAS.  

 

Gör så här: Logga in i BAS. Välj BAS-M. 

Öppna fliken Klubbdata och fyll i klubbens 

besöksdress. Om ni inte gör det hamnar 

klubben på dess postadress, vilket kan vara 

hemma hos en funktionär långt från be-

söksadressen. Om någon behöver hjälp så 

meddela det till info@rbf.se. 

Avslutningsvis 

Missa inte Båtdagen lördagen den 7 novem-
ber! Gör din röst hörd via klubbstyrelsen vad 
du vill med båtlivet, klubben, RBF och SBU. 
Välkomna! 
 

 
 
 
 
 
 
 
Göran Persson 
Ordförande i Roslagens Båtförbund  

 


