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 Förbundsinformation till båtklubbar och medlemmar september 2022 
 
Möte i styrelsen hölls hos Hallsta BK 29 september. 
 
Vi fick information om Hallsta Båtklubb och de förutsättningar klubben har 
för sin verksamhet. Det är alltid trevligt att få info direkt i klubbarna och 
detta var inget undantag. Två medlemmar från klubben, som sedan skulle gå 
vakt, var med oss under mötet.  
 
Efter genomgång av föregående mötesprotokoll kunde vi så ta oss an det 
nya. 

 
Som vanligt hade det kommit information från Polisen och Coboats om 
situationen på stöldfronten i området, och som vanligt har det tagits både 
båtmotorer, drev och båtar. Informationen lades som vanligt ut på vår 
hemsida. 
Det hade kommit ett nyhetsbrev från SBU och det har säkerligen nått 
postmottagare eller ordförande i alla klubbar. Vi hoppas förstås att fler än 
dessa i klubben kan ta del av innehållet. 
På vårt bord låg en granskning av ny Översiktsplan i Östhammar, men då vi 
inte kunde se att något skulle påverka båtlivet lades det till handlingarn. 

 
Inte mycket har kommit till oss i form av brev, men vi kunde konstatera att 
åtminstone en klubb, Grisslehamn MSS, fått ny kassör som kontaktat oss 
för att få ett förtydligande om kostnaderna för klubben för medlemskap i 
SBU och RBF. 20 kr/medlem betalar klubben till RBF, 5 kr för 
ungdomsmedlem. SBU kostar 70 kr respektive 65 kr för dubbelanslutning. 
Ingen extra avgift för familjemedlem, om flera klubbar är osäkra. 

 
Som ni säkert sett är det dags för Klubbkonferens. Förra året ställdes den in 
på grund av för få anmälda. Vi hoppas förstås att årets möte kan genomföras 
då vi får aktuell information om hur det går med ”vår” bok – Hamnguiden 
10. På mötet kommer förstås också information från förbundet, god mat och 
för den som önskar, shopping i Eckerölinjens butik. I vår information 
kommer BAS upp liksom XRF-mätning och annat som deltagarna kan ha 
intresse av. Ni har väl anmält åtminstone två deltagare från klubben? 
Någon vecka efter vår Klubbkonferens är det Unionsråd, då förbunden 
träffas och diskuterar arbetet gentemot Unionsstyrelsen och SBU. 
  
Vi har varit i kontakt med vår egen valberedning som kommer att vara med 
på nästa styrelsemöte. Nomineringar till RBF:s styrelse och funktionärer 
mottages tacksamt. Mer information om detta kommer på Klubbkonferensen 
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och i påminnelser framöver. 
 

Fyrarna i inloppet till Norrtälje ska tändas igen och en ny farled från Vässarö 
till Hargshamn är utstakad och prickad.  

 
På miljösidan har inte mycket hänt under sommaren. Miljöhållbart arbete 
och XRF-mätningen står också lite still. Men det är klart att klubbarna inte 
kan kräva att båtägarna ska testa sina båtar innan sjösättning enligt 
Länsstyrelsebeslut. 

 
Sjösäkerhet står aldrig still. Alkoholfrågan kring fritidsbåtar är åter på 
tapeten. Sannolikt blir det ingen förändring. De nya sjökorten får vi 
förhoppningsvis mer info om på klubbkonferensen. Nordiskt 
Sjösäkerhetsmöte i Stockholm ska genomföras 8 oktober.  

 
Seglarskolorna i sommar har varit fullbokade. Det är glädjande men vi har 
ännu inte fått igång så mycket utbildning rörande motorbåtar och 
vattenskotrar. Någon klubb har medverkat i att utbilda skoterförare. 
Ingen har väl missat att det har framkommit problem med den nya versionen 
av BAS. Supporten har inte tid att ta sig an alla problem som kommit upp. 
Reskontra är ett stort problem för många. I dagarna har det gått u info om 
detta till klubbarna där vi ber att få in exempel på problem som upplevts. 
Detta för att vi ska kunna genomföra någon form av egen utbildning i BAS. 
Det gäller dels för rena nybörjare men också andra som fått problem.  
Några klubbar har inte deltagit i de digitala informationsträffar som SBU 
genomfört och vi måste få med dessa i de lokala kurser vi kommer att 
anordna. 
 
Nästa styrelsemöte kommer att genomföras 2 oktober i Norrtälje tillsammans 
med valberedningen. 
 
Hälsningar 
Styrelsen 


