Förbundsinformation nr 1 2017
BAS (Båtunionens Administrationssystem)

det finns någon klubb som inte vet hur man
ska göra så går det bra att skriva till
info@rbf.se så hjälper vi i styrelsen gärna till.

Detta är en upprepning från Förbundsinformation nr 1 2016 eftersom flera
klubbar fortfarande har inaktuella eller
felaktiga uppgifter i BAS-M.
SBU:s båtadministrativa system BAS innehåller flera delar som klubbarna fritt får
använda. Den del som alla klubbar måste
använda är BAS-M som är medlemsregistret. Det är mycket viktigt att alla klubbar kontinuerligt håller medlemsregistret uppdaterat. Finns man inte i registret så är man inte medlem och omfattas
exempelvis inte av den gemensamma
olycksfallsförsäkringen. Glöm inte att registrera eventuella familjemedlemmar. Med
en fel-aktig hemadress får man inte tidningen Båtliv.
Klubbens funktionärsförteckning är en
förutsättning för att rätt personer ska nås
av viss information. Vid årsskiftet ligger
medlemsregistret till grund för vilka avgifter
som ska betalas och antalet medlemmar i
årsrapporteringen måste därför överensstämma med registret. Flera klubbar i vårt
förbund har inaktuella eller felaktiga uppgifter i
BAS-M. Vi ber er att för er egen skull kontrollera BAS-M och korrigera vid behov. Om

Båtdagen
Båtdagen 2017 ägde rum den 26 mars ombord på m/s Eckerö med 39 deltagare från
13 klubbar. De stadgeenliga förhandlingarna
omfattade bl.a. fastställande av de nya stadgarna och personval. Ny i styrelsen efter
Tommy Gustavsson är Ulf Grape från Norrtälje SS.
Bill och Ulla Hökander avtackades efter
många års arbete för båtlivet. Bill blev suppleant i RBF:s styrelse redan 1982 och har
varit mångårig kassör och de senaste åren
sammankallande i RBF:s valberedning. Han
har också varit ledamot av SBU:s styrelse.
Ulla avtackades med en hjärtformad chokladkartong och Bill med en gåva till Sjöräddningssällskapet.
Informationsblocket handlade om Väddö
kanal, Ängskärs hamn, det regionala skärgårdssamarbetet, BAS, boken Öregrunds
övärld, miljöfrågor mm. Klubbar som valde
att inte vara med har därmed valt bort en hel
del information om vad Roslagens Båtförbund sysslar med och vad man får för medlemsavgiften.
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Båtriksdagen

mer gärna tillbaka och besöker gärna fler för
att berätta om vad RBF gör. Anmäl intresse
till info@rbf.se.
Eftersom RBF inte har någon klubblokal så
håller vi också gärna våra styrelsemöten hos
klubbarna. Då får vi även en bättre personkontakt och kan lära oss mer om de olika
klubbarna.

Båtriksdagen ägde i år rum i Östersund den
1-2 april. Mötet genomfördes i en trevlig anda
även om det fanns stora meningsskiljaktigheter framför allt i hur stort inflytande de
olika förbunden ska ha genom sitt röstetal
kopplat till medlemsantalet. Frågan är inte
avgjord utan utreds vidare genom
unionsstyrelsens försorg. Alla handlingar
finns att läsa på SBU:s hemsida och där
även protokollet kommer framöver.

Information och delaktighet
En förutsättning för att känna delaktighet är
att man är informerad om vad som händer.
Det är dock inte lätt att nå ut med information av olika slag. Alla kan gå in på webben
och läsa t.ex. på batunionen.se, batmiljo.se,
svenskasjo.se, batliv.se och rbf.se. På Båtförbundens hemsidor finns ofta länkar till
andra sidor, t.ex. till medlemsklubbarna.
SBU skickar regelbundet ut information till
alla klubbar. Detsamma gör RBF med denna
Förbundsinformation. Tyvärr stannar ofta
informationen hos klubbstyrelsen eller hos
någon enskild person. Informationen är till
för alla klubbmedlemmar så ett sätt att nå ut
är att lägga upp informationen på klubbens
hemsida vilket några klubbar gör. Den finns
ju visserligen också på RBF:s hemsida
www.rbf.se, men alla klubbmedlemmar
kanske inte tittar där.

Regionalt skärgårdssamarbete
Arbetet går vidare i en mycket positiv anda.
Flera möten med berörda kommuner och
Båtförbund m.fl. har ägt rum och är inplanerade vilket informerades om på Båtdagen.
Närmast på agendan ligger en strävan att få
hjälp och bidrag till en beskrivning av en
färdväg och intressanta besöksmål från Öregrund till Medelpadsgränsen. Vi återkommer
kontinuerligt med mer information efterhand.

Väddö kanal
Vårt idoga argumenterande för att behålla
Väddö kanal som riksintresse för friluftslivet
har lyckats. Naturvårdsverket har beslutat
att behålla sträckan från Lidöfjärden till
norra delen av Väddöviken. Dessutom har ett
nytt område upprättats från länsgränsen i
norr till Öregrund och på östra delen av
Gräsö och vattnet utanför. Utsträckningen
finns på vår hemsida www.rbf.se.
Sjöfartsverket håller på med en trädrensning längs kanalens sidor och har sjömätt
kanalen. Något beslut om eventuell muddring är inte taget än, men vi återkommer när
SjöV har beslutat.
Vi har ännu inte fått gehör för vår önskade
väntbrygga söder om Bagghusbron. En liknande brygga finns norr om Älmstabron och
en promenadbrygga är under uppförande söder om Älmstabron.

Avslutningsvis
Nu är vårrustningen i gång. För miljöns skull:
Måla inte båten med förbjuden färg!
Göran Persson
Ordförande i Roslagens
Båtförbund

Besök vid klubbar
Styrelsen besöker gärna våra medlemsklubbar för information och diskussion. Många av
klubbmedlemmarna vet inte vad de får för
pengarna. I Båtliv nr 2 2017 finns en bra
sammanställning av hur SBU-avgiften fördelas. Vi har besökt några klubbar men kom2

