
 

Medlemsinformation oktober 2022 
Styrelsen träffades hos Norrtälje Segelsällskap tillsammans med 
Valberedningen. Ingen i styrelsen har anmält avgång men vi saknar en 
suppleant i styrelsen samt en suppleant i Valberedningen. Därav följer 
förstås att vi önskar få in nomineringar från klubbarna så vi kan fylla upp i 
funktionärslistan.  

En del post har nått oss under månaden såsom SBU-nyheter, som också 
skickas ut till funktionärer si klubbarna, och en påminnelse från Carl 
Rönnow att försöka påverka klubbarna att utbilda XRF-kontrollmän. Detta 
har nyligen skickats ut till klubbarna. XRF-mätning kan påvisa förekomst av 
förbjudna giftfärger i båtskroven och de bör givetvis tas bort innan 
sjösättning i vår för att inte göda förstörelsen av miljön i vattnet där båten 
ligger under sommaren. Detta gäller såväl sötvatten som Östersjön. 
Förbundets miljöansvarige håller koll och informerar vidare om något nytt 
kommer fram. 

Mycket har under månaden handlat om Klubbkonferensen som genomförs 
12 november på Eckerölinjens färja. Inte så många klubbar har anmält 
intresse att delta, trots intressant innehåll, vilket förvånade oss i styrelsen 
då mycket som den kommande Hamn- och farledsbeskrivningen 
Hamnguiden 10 som vi varit med och tagit fram och nya BAS står på 
programmet. 

Vi skickade ut ett brev till klubbarna om problem man upplevt med BAS och 
har fått svar från ett par av de mindre klubbarna samt de stora klubbarna. 
Ekonomidelen är det som spökar mest och den kanske inte används av så 
många av våra klubbar. SBU har genomfört en digital konferens om problem 
med ekonomin i BAS men många klubbar anser sig inte ha fått svar på alla 
sina frågor. Mer lär komma. 

Kassören meddelade att ekonomin är god i förbundet vilket är glädjande då 
många kostnader troligen ökar framöver.  

På miljösidan pågår verksamhet kring XRF-mätning som nämnts men också 
verksamhet kring hur man ska skydda naturen i och kring våra utflyktsmål i 
Skärgården.  

På sjösäkerhetssidan händer också saker. Nordiska sjösäkerhetsrådet har 
träff framöver. Bland annat handlar det om märkning, sjökort, alkohol, 
flytvästregler m.m  



På ungdoms- och utbildningssidan är det förstås lugnt så här i tider då 
båtlivet går in i en period av vila, men vi noterar att Östhammar 
Segelsällskap har samlat in nästan en miljon kronor till cancerforskningen 
på sina som klubbaktivitet som racerbåtstävlingarna Östhammars GP.  

Vi räknar med att ha ett styrelsemöte till i år, första december, som då får bli 
julavslutning. 

Hälsningar Styrelsen 


