Förbundsinformation nr 3 2015
Klubbkonferens den 28 november

inte utförs av Sjöfartsverket. Om det finns fler
frågor som klubbarna vill att vi tar upp så skicka
dem till info@rbf.se. Vi kommer med en
avrapportering från Unionsrådet vid
Klubbkonferensen.

Årets klubbkonferens blir den 28 november
på m/s Eckerö. Färjan avgår kl 10.00 och är
åter i Grisslehamn kl 14.30. Utresan ägnar
vi åt information och diskussion och på
hemresan äter vi julbord. Varje medlemsklubb får skicka två representanter på
förbundets bekostnad. Vill man vara fler så
får man betala ett subventionerat pris.
Inbjudan med program har skickats separat
till klubbarna och publicerats på vår
hemsida www.rbf.se. Sista anmälansdag är
söndagen den 8 november. Meddela gärna
i förväg om det är något som ni gärna vill
diskutera eller ha information om.

Väddö kanal
Frågan om riksintressen för friluftslivet står
snart inför ett avgörande. Som tidigare nämnts
har vi upprepade gånger skrivit till
Länsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten
och Naturvårdsverket och motiverat varför det
nuvarande området från Lidöfjärden till
Singöfjärden ska behållas som riksintresse för
friluftslivet. På Naturvårdsverkets hemsida
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-isamhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efteromrade/Friluftsliv/Riksintressen-for-friluftsliv/
beskrivs hur arbetet bedrivs. Beslut väntas
senast under första halvåret 2016.

Unionsråd den 21-22 november
SBU:s Unionsråd äger rum den 21-22
november. Deltagare är Unionsstyrelsen,
SBU:s kansli och representanter för
Båtförbunden. De viktigaste programpunkterna är avrapportering av vad SBU
har uträttat under året, planering för
nästkommande år och en preliminär budget
för kommande år. Man diskuterar även
frågor som förbunden har anmält. Vi
kommer från vår sida att ta upp problemet
med korta arrendekontrakt för båtklubbarna
samtidigt som det ställs krav på kostsamma
investeringar. Vi kommer också att ta upp
ansvarsförhållanden vid utprickning som

Regionalt skärgårdssamarbete
Projektet Regionalt skärgårdssamarbete som vi
har informerat om tidigare rullar på och man
håller nu på med en förstudie under ledning av
en projektledare. Information med en
lägesrapport kommer på Klubbkonferensen
den 28 november.

Forts. Nästa sida
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Ungdomsledarstipendiet

Roslagens Båtförbund 50 år

Vi vill påminna om Båtförbundets ungdomsledarstipendium. Bestämmelser och anvisningar
hur ansökan ska ske finns på vår hemsida
www.rbf.se under VERKSAMHET – Ungdom

Roslagens Båtförbund fyller 50 år 2016. Vi har
påbörjat arbetet med att ta fram en jubileumsskrift med målsättningen att presentera den vid
Båtdagen den 19 mars. Vi har även diskuterat
att ha en jubileumsfest och vill gärna höra
klubbarnas åsikt om det. Ska vi ha en fest och
i så fall hur och när ska den gå av stapeln?
Eftersom det kostar en del både arbete och
pengar att ha en fest så är det viktigt att få
höra klubbarnas åsikt! Skriv till info@rbf.se
eller prata med någon styrelseledamot i RBF.
Vi kommer även att ta upp frågan vid
Klubbkonferensen den 28 november.

Valberedningen
Valberedningen inför Båtdagen den 19 mars 2016
har påbörjat sitt arbete. De kommer att skicka ut
en begäran om nomineringar till förbundsstyrelsen
senare under hösten, men fundera redan nu på
om din klubb har någon som vill och kan hjälpa
till i arbetet för att vi alla ska få ännu bättre
förutsättningar för båtlivet. Det är bra att ha
representation i förbundsstyrelsen från både små
och stora klubbar från olika platser i vårt område.
Informationsbroschyr
Vi har i samarbete med SBU:s kansli och en
projektledare tagit fram en informationsbroschyr
om SBU och RBF. Den är nu klar för tryckning
och vi räknar med att kunna presentera den vid
Klubbkonferensen den 28 november.
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Avslutningsvis

Glöm inte att anmäla representanter till
Klubbkonferensen den 28 november!
Göran Persson
Ordförande i Roslagens Båtförbund

