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Förbundsinformation nr 3 2016
Extra Båtdag och Klubbkonferens

Väddö kanal

Extra Båtdag och Klubbkonferens äger
rum enligt utsänd kallelse den 12 november på m/s Eckerö. Avsikten med
den extra Båtdagen är att ta ett första av
två beslut om stadgeändring. Förslaget
är utsänt till alla klubbar. Skicka synpunkter till info@rbf.se senast den 15
oktober.

Sjöfartsverket har nu enligt uppgift gjort
en sjömätning av kanalen. Resultatet ska
analyseras och det blir eventuellt muddring senare. Man gör också en trädrensning under hösten så att vi blir av med
nedfallna träd och överhängande grenar.
Naturvårdsverkets slutremiss om områden av riksintresse för friluftslivet är ute
nu och finns på naturvardsverket.se.
Väddö kanal är struket som riksintresse
trots vårt ihärdiga argumenterade. Vi gör
ett sista försök att få en motivering till
strykningen. Samtidigt föreslås ett nytt
område i Uppsala län från länsgränsen i
Singöfjärden till Öregrund och Gräsö. Det
kommer således att bli en lucka i det sammanhängande området. Märkligt kan man
tycka. Mer information kommer på Klubbkonferensen.

Under Klubbkonferensen kommer vi förutom information från förbundsstyrelsen
med eventuell diskussion att få en genomgång av Kristian Ehrling. Han är ledamot i Unionsstyrelsen och i SBU:s
juridiska kommitté samt ordförande i
Lidingö Båtförbund. Han kommer att redogöra för skattefrågor för klubbarna
och vad som krävs för att vara en ideell
förening. Styrelseledamöterna i en klubb
har ju ett solidariskt ansvar för att klubben inte begår skattebrott. Vi kommer
också att få en redovisning av läget efter
Skatterättsnämndens förhandsbesked
om moms på arrendeavgifter.

Regionalt skärgårdssamarbete

Det regionala skärgårdssamarbetet lever
vidare om än i lågt tempo. Nästa aktivitet
är nu att skapa en sammanhängande farled från Öregrund till Hornslandet. RBF är
sammanhållande och mer information
kommer på Klubbkonferensen.

Missa inte tillfället att bli uppdaterad om
dessa så viktiga frågor för alla klubbar!
Absolut sista anmälningsdag är den 30
oktober enligt den utsända kallelsen.
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Flytvästar

Besök vid klubbar

Alla vet att man ska bära flytväst vid
båtliv. Det är dock vanligare att hundar
har flytväst än medelålders män. Det
finns utförlig statistik över drunkningsolyckor mm på livraddningssallskapet.se. Läs och begrunda.

Styrelsen besöker gärna våra medlemsklubbar för information och diskussion. Vi
har besökt några men besöker gärna fler.
Anmäl intresse till info@rbf.se.

I somras gjorde vi ett litet flytvästtest
med olika västar. Resultatet blev tänkvärt! Vi kommer att visa ett bildspel på
Klubbkonferensen.

Sista anmälningsdag till Klubbkonferensen
den 12 november är som sagt den 30 oktober.
Välkomna!

Avslutningsvis

Medlemsregister
Det är fortfarande flera av våra medlemsklubbar som har felaktiga uppgifter i
BAS. Det är en förutsättning för rätt utdebitering, försäkring, tidningen Båtliv
mm att medlemsregistret är rätt. Kontakta info@rbf.se vid osäkerhet så hjälper vi i förbundsstyrelsen gärna till. Är
man inte med i medlemsregistret i BAS
så är man inte medlem!

Göran Persson

Ordförande i Roslagens Båtförbund
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