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ionärer behandlades fem motioner och
fyra propositioner. Dessa presenterades
på Båtdagen och kan även läsas på
SBU:s webb. Den proposition som klubbarna främst kommer att märka i närtid
avser en undersökning av klubbarnas
och förbundens förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Vi återkommer om
detta till klubbarna när detaljutformningen av undersökningen är klar.

Jubileumsbåtdagen
RBF:s årsmöte Båtdagen genomfördes
den 2 april med 45 deltagare från 12
klubbar. Efter det inledande kaffet genomfördes de stadgeenliga förhandlingarna på hotell Havsbaden i Grisslehamn
med bl.a. utdelning av Ungdomsledarstipendiet till Alma och Dan Sandqvist från
Östhammars SS. Därefter höll styrelsen
en omfattande information med elva olika
rubriker med uppehåll för en god lunch.
De klubbar som valde att inte vara med
missade därmed en hel del intressant.
Efter informationen blev det som vanligt
en tur med Eckerölinjen. Vi började med
mingel, bubbel och hurrande i konferensrummet. Roslagens Båtförbund som saknar egen klubblokal förärades ”ÖSS
nyckel”, så nu kan styrelsen vid behov
hålla möten i ÖSS klubbhus. Jubileumsskriften ”RBF 50 år” presenterades och
delades ut till alla deltagare. På återresan
till Grisslehamn avslutades den lyckade
dagen med Skärgårdsbord i buffématsalen.

Väddö kanal
Sjöfartsverket avser göra en sjömätning
av kanalen och kommer därefter att besluta om eventuell muddring mm. Man
avser också att genomföra en trädrensning för att säkerställa segelfri höjd och
att inga träd rasar ner i kanalen. Vår begäran om en väntbrygga söder om Bagghusbron är vilande, men vi får vara nöjda
med att våra önskemål om underhållet
hörsammas.
Frågan om att behålla kanalen som riksintresse för friluftslivet är ännu inte avgjord. Enligt Naturvårdsverket är Stockholms län ett av de län som behöver
komplettering av beslutsunderlaget. Vi
har försett Naturvårdsverket med goda
argument för ett behållande. Man avser
ta beslut före midsommar. Vi bevakar

Båtriksdagen
Båtriksdagen som är SBU:s årsmöte genomfördes den 8-10 april. Förutom sedvanliga val av Unionsstyrelse m.fl. funkt1

Forts. fr föreg. sida

den fortsatta processen och återkommer
till klubbarna när beslutet är klart.

BAS

SBU:s hamnhandbok ”Hamnar för fritidsbåtar” är omarbetad och innehåller
detaljerade beskrivningar hur man bygger och underhåller en hamn med
många bra tips. Den kommer inte att
tryckas utan finns för nedladdning på
SBU:s webb batunionen.se.

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 olycksförsäkringen. 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 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 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.

Båtmiljö

Båtunionen.se

Webbsidan båtmiljö.se har fått en
nystart och drivs av SBU med stöd av
Havs- och vattenmyndigheten. Den innehåller många miljösmarta tips både för
den enskilde båtägaren och för klubben.
Läs den!

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

Jubileumsskriften
Vår jubileumsskrift ”RBF 50 år” beskriver verksamheten i Roslagens Båtförbund från instiftandet till i dag och kommer efterhand att distribueras till alla
förbundets klubbar, samt även till Unionsstyrelsen, förbundsrepresentanter
på Båtriksdagen, myndigheter mm. Tack
vare bidrag från Roslagens Sparbanks
Stiftelser samt annonsintäkter från
Svenska Sjö och tryckeriet Hallstabild
kunde framställningskostnaden begränsas.

Hamnhandboken

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