Alla drömmer om en vit jul.

Förbundsinformation nr 4 2016
upp frågor om arrendeavtal, den aktuella
momsfrågan och inte minst vad man
måste tänka på om funktionärer i en
klubb har vissa förmåner. Bilder från föredraget finns på vår hemsida, www.rbf.se.
På klubbkonferensen deltog ett trettiotal
personer och avslutades med viltbordet.

Extra Båtdag och Klubbkonferens
Extra Båtdag med syfte att ta ett första
beslut om nya stadgar hölls den 12 november på m/s Eckerö. Förslaget fastställdes enhälligt av delegater från åtta
klubbar efter någon diskussion och lite
frågor. Ett andra beslut krävs för att
stadgarna ska gälla och den frågan tar vi
upp vid den ordinarie Båtdagen den 26
mars 2017.

Extra Båtriksdag och Unionsråd
Mötet ägde rum helgen efter vår klubbkonferens. Vid den extra båtriksdagen
togs beslut om det som vi motionerade om
i våras, nämligen att SBU:s Båtriksdag
och Unionsråd ska betalas av SBU
centralt, vilket sparar en del pengar för de
olika båtförbunden och därmed är en demokratifråga. Minnesanteckningar får Unionsrådet finns på SBU:s hemsida batunionen.se.

Därpå vidtog klubbkonferensen vars huvudnummer var en redovisning av Kristian Ehrling från Unionsstyrelsen och
tillika ledamot av SBU:s juridiska kommitté. Han tog upp många viktiga och
intressanta ämnen som berör varenda
styrelse i våra medlemsklubbar. De
klubbar som valde att inte delta missade
t.ex. vad som krävs av en förening för att
vara ideell och allmännyttig och begränsat skattskyldig. Ni som inte deltog rekommenderas för er egen skull att läsa
Inkomstskattelagen (1999:1229). Fundera på om er klubb är en ideell eller
ekonomisk förening eller rentav bedriver
näringsverksamhet. Kristian tog även

Regionalt skärgårdssamarbete
Arbete pågår för att ta fram en farled från
Öregrund och norrut mot Medelpadsgränsen. Berörda kommuner, länsstyrelser,
regionförbund och båtförbund m.fl. deltar.
RBF är sammanhållande och avrapportering sker efterhand.
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Årsrapport

Ungdomsledarstipendiet

Alla klubbar måste som vanligt lämna en
årsrapport om antalet medlemmar mm.
Uppgifterna hämtas från BAS-M den 1
januari. Sedan har klubbarna månaden
på sig att acceptera eller rätta uppgifterna. Därefter låses årsrapporten. Medlemsredovisningen i årsrapporten ligger
till grund för vilken avgift klubben ska
betala, liksom vilka som omfattas av försäkringar, erhåller Båtliv mm. Lättast för
klubbarna är att före årsskiftet kontrollera att alla uppgifter i BAS-M är korrekta. Då går det fort att lämna årsrapporten. Är någon osäker hur man gör så
finns en tydlig instruktion på SBU:s
hemsida batunionen.se.

Vi påminner om RBF:s ungdomsledarstipendium. Bestämmelser för stipendiet
finns på www.rbf.se. Ansökan skall vara
insänd till förbundsstyrelsen senast den 1
februari.

Valberedningen
Alla klubbar har fått ett utskick från
RBF:s valberedning. Vi i den nuvarande
styrelsen vädjar om att klubbarna hjälper valberedningen att få till den styrelse
som ni vill ha och som ni anser bäst kan
tillvarata våra gemensamma intressen.
Nominera lämpliga och villiga personer!
De behöver inte sitta i klubbstyrelsen eller komma från er egen klubb. Den enskilda klubben eller ännu mer den enskilda klubbmedlemmen har liten möjlighet att påverka hur myndigheter m.fl.
hanterar båtlivet.

Båtdagen 2017
Båtdagen äger rum söndagen den 26 mars
på m/s Eckerö. Kallelse kommer senare.
Klubbarna är välkomna med motioner enligt stadgarna. Det är ju inte bara vi gubbar
som nu sitter i styrelsen som ska behöva
ha alla idéer. Eller…

Avslutningsvis
Styrelsen tackar för förtroendet att få företräda båtklubbarna i vårt förbund.
Alla tillönskas en fridfull Jul och ett Gott
Nytt Båtlivsår.
Göran Persson

Ordförande i Roslagens Båtförbund
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