Sektor kapar träd som stör båttrafiken i Väddö Kanal

Förbundsinformation nr 1 2021
mer framöver att publiceras på rbf.se.
Hans Oscarsson Östhammars SS, Kjell
Leidermark Karlholms MK, Göran Schyberg Hargshamns BK och Ulf Grape Norrtälje SS har lämnat styrelsen. Nya är Håkan Zetterström Östhammars SS, Björn
Geijer Argos BK och Matz Liljeroth Norrtälje SS. Det är nu en vakans i styrelsen
och dessutom saknas en revisorssuppleant. Det finns fortfarande möjlighet att adjungera någon person som vill och kan
hjälpa till.

Årsrapporten
I år var det samma som förra året 15 av
våra 29 medlemsklubbar som inte lämnade årsrapport. Som bekant ligger årsrapporten till grund för vad förbundet
ska betala till SBU och vad klubbarna
ska betala till RBF. Årsrapporten styr
också rösträtten vid Båtdag och Båtriksdag. Finns det ingen årsrapport så går
SBU:s kansli efter vad som står i BAS.
Årets fakturor är utskickade och det
är för sent att ändra något ifall det har
blivit fel i medlemsantalet. Nu är det
gott om tid inför nästa år att lära sig
hur man gör ifall någon är osäker. Förbundsstyrelsen hjälper gärna till.

Klubbkonferensen
I höstas var vi tvungna att ställa in klubbkonferensen. Nu har vaccinationerna
kommit i gång och vi hoppas att kunna
genomföra den i höst. Preliminärt datum
är lördagen den 13 november.

Båtdagen
Inte heller i år kunde vi ha någon fysisk
Båtdag. Vi gjorde ett försök att genomföra den i Zoom, men på grund av väldigt få anmälningar beslöt vi att göra
som vi gjorde i höstas genom ett utskick
med förslag till beslut. Svar kom in från
9 klubbar. Av de som svarade hade ingen några invändningar. Protokollet kom-

Båtriksdagen
Båtriksdagen genomfördes i Zoom med
nästan 70 deltagare. Från RBF deltog Göran Persson, Leif Ehnström och Håkan
Wahlgren. Alla handlingar med propositioner och motioner finns på batunion1

en.se. Protokollet publiceras på batunionen.se när det är justerat.
Miljökonferensen
SBU:s miljökonferens genomfördes i
Zoom med ca 260 deltagare. Miljöfrågorna är nog den viktigaste frågan som
kan påverka många båtklubbars möjligheter att bedriva sin verksamhet om man
inte följer myndigheternas direktiv. Bilder från presentationerna finns på
batunionen.se.
Båtmiljö.se
SBU:s miljösite batmiljo.se är omarbetad. Där
finns mycket matnyttigt för alla båtklubbar.
Stora Båtklubbsdagen
Även Stora Båtklubbsdagen som normalt brukar
hållas i samband med båtmässorna i Göteborg
och Älvsjö hölls i år i Zoom med över 300 deltagare. Många för båtklubbarna viktiga och intressanta ämnen behandlades.
Båtklubbar som valde att inte delta i
Miljökonferensen eller Stora båtklubbsdagen avstod därmed från mycket
viktig och intressant information om båtlivets förutsättningar. Deltagandet är
kostnadsfritt för alla båtklubbsmedlemmar.

Singöfjärden

Muddringsarbetena i Singöfjärden för att
lägga om, fördjupa och bredda farleden in
mot Hargshamn är nu klara. Utprickning,
fyrsektorer mm i farleden kommer att ändras. Var försiktig om du är ute tidigt i år och
förlitar dig på prickar mm!
Arbetsfartyget Baltica finns i området från
slutet av mars för att flytta om befintliga
prickar och bojar samt placera ut viss ny
utrustning utifrån den breddade farleden.
Från början av april kommer arbetsfartyget Fyrbjörn för att färdigställa den fasta utmärkningen dvs. återstående fyrar, kummel
etc. Parallellt kommer även personal från
Marinteknik att vara i området och
omsektorera befintliga fyrar som berörs av
breddningen. Arbetena i sin helhet planeras
vara färdigställda under maj.
Avslutningsvis

Medan vi väntar på vaccineringen:
Att vara ute med båten är ett bra sätt att
undvika att bli smittad.

Göran Persson
Ordförande i Roslagens Båtförbund

BAS-registret
Glöm inte att ändra i BAS ifall klubbarna
har nya funktionärer eller byter kontaktadress. Vi har fått tillbaka en årsfaktura
med ”adressaten okänd” vilket medför
onödigt merarbete för RBF:s kassör.
Glöm inte heller att skriva in klubbens
besöksadress i BAS annars hamnar kartmarkeringen på kontaktpersonens hemadress.
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