Den nya bryggan vid
besökshamnen
Gårdskär

Förbundsinformation nr 2 2016
Väddö kanal
Med ändring av vad som tidigare sagts så
kommer det slutliga beslutet om
riksintressen för friluftslivet i bl.a.
Stockholms och Uppsala län att fattas i
höst. De berörda länsstyrelserna har fått
tiden fram till den 10 juni att komma in
med ytterligare motivering till sina förslag.
Man kan följa handläggningen och
beslutsläget på naturvardsverket.se.
Underhållsarbetena i kanalen är av den
omfattningen att det sannolikt krävs en
statlig upphandling. Förhoppningsvis
genomförs arbetena i höst. Styrelsen
fortsätter att bevaka vad som händer.

Klubbkonferens 12 november
Höstens klubbkonferens äger rum
lördagen den 12 november. Styrelsen
återkommer med kallelse efter sommaren.
Extra Båtdag
Styrelsen avser kalla till en extra Båtdag i
samband med Klubbkonferensen.
Avsikten är att fatta ett första beslut om
stadgeändring. Förslag till de nya
stadgarna sänds ut separat till klubbarna
för yttrande.
Skattefrågor
Det är viktigt att klubbens stadgar är rätt
formulerade och att klubben i olika
avseenden lever upp till sina stadgar för
att den ska vara en ideell förening och
därmed slippa skatt. Funktionärer får
exempelvis inte ha odeklarerade förmåner
om dessa når upp till beskattningsbar
nivå.
Detta och mycket mer om skattefrågor
kommer att tas upp på klubbkonferensen
i höst av en representant från SBU:s
juridiska kommitté. Skriv alltså redan nu
in den 12 november i almanackan så att
ni säkerställer att klubben tar del av
informationen.

Gårdskär
En ny besökshamn har byggts på
Hällörarna utanför Gårdskär. Hamnen
som har en träbrygga, bojar, grillplats mm
får fritt användas av alla båtfarare.
Initiativet till bygget har kommit från
Gästriklands Båtförbund och arbetet har
främst utförts av medlemmar i Skutskärs
Båtklubb.
Klubbenkät
För att få ökade kunskaper om SBU:s
verksamhet vad avser båtklubbarnas
förutsättningar och villkor för sina
verksamheter har Unionsstyrelsen efter
beslut på Båtriksdagen i april tagit fram
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en enkät. Insamlingen av uppgifter från
klubbarna görs via Båtförbunden. Det är
viktigt att alla klubbar avsätter de 10-15
minuter som det tar att fylla i enkäten. Den
skickas separat till alla medlemsklubbar
med anvisningar hur man fyller i den.
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 felaktig
hemadress får man inte tidningen Båtliv.
Klubbens funktionärsförteckning är en
förutsättning för att rätt personer ska nås
av viss information. Vid årsskiftet ligger
medlemregistret 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 det
finns någon klubb som inte vet hur man
ska göra så går det bra att skriva till
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info@rbf.se så hjälper vi i styrelsen gärna
till.
Sjöassistans
Vi vill påminna om att Sjöassistans ingår i
Svenska Sjö:s båtförsäkringar. Maila till
info@svenskasjo.se för att beställa
klistermärke ifall du saknar ett.
Klistermärket placeras väl synligt i båten. Ha
telefonnumret till Sjöassistans tillgängligt i
båten. Det är en värdehandling.
Båtunionen.se
SBU:s gamla webbsida batunionen.com är
nu stängd. De klubbar som har en länk
till SBU på sin webbsida bör ändra till
batunionen.se. Flera klubbar har ännu
inte gjort det.
Avslutningsvis

Njut av sommaren, men fyll i
båtklubbsenkäten och fixa BAS-M
först.
Göran Persson
Ordförande i Roslagens Båtförbund

