Förbundsinformation nr 4 2021
Årsrapport

Coboats—en liten påminnelse

Alla klubbar måste som vanligt lämna
en årsrapport om antalet medlemmar
mm. Uppgifterna hämtas av SBU:s
kansli från BAS den 1 januari. Sedan
har klubbarna månaden på sig att acceptera eller rätta uppgifterna i BAS.
Därefter låses årsrapporten. Medlemsredovisningen i årsrapporten ligger till
grund för vilken avgift klubben ska betala och hur många röster klubben har
vid Båtdagen och RBF har vid Båtriksdagen, liksom vilka som omfattas av försäkringar, erhåller Båtliv mm. Lättast
för klubbarna är att före årsskiftet kontrollera att alla uppgifter i BAS är korrekta. Då går det fort att lämna årsrapporten. Är någon osäker på hur man gör
så finns en tydlig instruktion på SBU:s
hemsida www.batunionen.se eller följ
den här länken https://
www.youtube.com/watch?
v=neDzpPgHrAs&feature=youtu.be eller
kontakta förbundsstyrelsen så hjälper vi
till.

Genom att ansluta sig till Coboats så får
man snabbt information angående stölder
mm direkt i sin mobil. Lämpligen skapar
klubben en grupp och uppmanar sina
medlemmar att ansluta sig. I vårt förbund
är det inte många klubbar som har skapat
en grupp och i de som finns är det vanligen ett fåtal klubbmedlemmar som är anslutna.
Hur gör man? Gå in på coboats.se så
finns instruktion där. Det är lätt att
ansluta sig.
Vad kostar det? Coboats sponsras av bl.a.
Svenska Sjö och Svenska Båtunionen så
det kostar inget för klubben eller medlemmen.
Det är värt att nämna att många klubbområden är persontomma under dagtid
även om man har nattvakt. Det finns
alltså en risk att någon går in och stjäl något nu när båtarna ligger ensamma vid
bryggorna innan de tagits upp för vintern.
De klubbar som inte bryr sig om stölderna
ska naturligtvis inte ta till sig information
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eller sprida den vidare till sina medlemmar.
Vill man inte ingå i en befintlig grupp
kan man lätt skapa en egen grupp för
den egna klubben eller gå ihop med någon eller några klubbar i närheten och
ha en gemensam grupp. När någon larmar i en klubb vet man att tjuvarna kan
dyka upp i den egna klubben när som
helst.
BAS

suttit i styrelsen i många år. Vi har också
två vakanser varför vi har tvingats att prioritera bort några väsentliga arbetsområden.
De som föreslås ska vara vidtalade och acceptera nomineringen. Det är trevligt att
vara med i styrelsen och det skapar många
kontakter både i och utanför båtlivet. Läs
valberedningens utskick till alla klubbar.
Vid frågor: Kontakta valberedningens sammankallande Eyvor Gullmarstam, eyvorgul@gmail.com
Utan en stadgeenlig styrelse så finns
inte Roslagens Båtförbund.

Som har framgått av flera utskick från
SBU:s kansli och av SBU:s hemsida
batunionen.se kommer BAS att uppgraderas. Systemet stängs den 17 februari
och öppnas i den nya versionen senast
den 3 mars. För att underlätta överföringen av alla data till den nya versionen
är det lämpligt att alla klubbar ser över
sina uppgifter i BAS och tar bort inaktuella uppgifter.

Förbundsinformationen

Vi inbjuder alla intresserade till informationsträffar i Östhammar den 27 januari och i Norrtälje den 1 februari enligt
det mail som har skickats till alla klubbar och RBF-funktionärer.

Har Förbundsinformationen något värde?

Ska vi ha kvar Roslagens Båtförbund?
Vi i den nuvarande förbundsstyrelsen
vädjar om att klubbarna hjälper valberedningen att få till den styrelse och övriga funktionärer 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 men måste vara medlemmar
i en klubb som är ansluten till Roslagens
Båtförbund.
Även personer som står till förfogande för
omval ska nomineras om ni vill att de ska
fortsätta med sina uppdrag. Den enskilda
klubben eller den enskilda klubbmedlemmen har liten möjlighet att påverka
hur myndigheter m.fl. hanterar båtlivet.
Hur ser styrelsen ut i dag? Titta på
RBF:s hemsida www.rbf.se. Flera har

Förbundsinformationen i nuvarande form
har utkommit med fyra nummer per år i sju
år. Det är bara ett fåtal klubbar som publicerar den på sin egen hemsida även om
spridningen naturligtvis kan göras på flera
sätt inom klubbarna. Informationen är avsedd för att även alla klubbmedlemmar ska
kunna veta vad förbundet gör.

Vi vill nu ha svar från medlemsklubbarna
om vi ska fortsätta med informationen på
nuvarande sätt. Vi vill inte lägga tid och
energi på något som inte efterfrågas. Synpunkter emotses tacksamt till info@rbf.se.
Om Förbundsinformationen inte efterfrågas
så kanske vi måste tänka om.

Göran Persson, ordförande
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