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 Förbundsinformation till båtklubbar och medlemmar januari 2023 
 
Möte i styrelsen hölls i Bergshamra BK den 25 januari. 
 
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. Ett informationsmöte med deltagande från polis 
m.fl. hålls hos polisen 28 januari. Vi hoppas att alla klubbar anmält att de 
ska vara med.  
Vi lägger kontinuerligt ut information om polisaktiviteter på vår hemsida. 
När det är brott på gång i någon båtklubb finns ju risken att bovarna går 
vidare till grannklubben så gå in och titta på hemsidan för att hålla koll. 
 
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. Det gäller också detta och 
kommande nyhetsbrev från RBF. Sprid till alla medlemmar på hemsida, via 
mail eller anslå på klubbens tavla. 
 
Vi närmar oss vårt årsmöte – Båtdagen – och utgår från att vi 
traditionsenligt kan genomföra den ombord på Eckerölinjen. 
Anmälningsblankett kommer till klubbarna inom kort. 
 
Årsmöte i SBU – Båtriksdag – hålls också snart och som vanligt har ett antal 
motioner skickats in. Den som är intresserad kan hitta dem på SBU:s webb 
www.batunionen.se.   

 
Vi hoppas också att ni i klubbarna skickat in nomineringar till vår styrelse. 
Vi har en vakans att fylla och flera av styrelseledamöterna har passerat 
gubbstrecket och kanske behöver bytas ut. Om inte nu så kanske snart.  

 
Fyrarna i inloppet till Norrtälje ska tändas igen och en ny farled från Vässarö 
till Hargshamn är utstakad och prickad. Ensfyrarna i Societetsparken har 
också äntligen tänts. 

 
På miljösidan har inte mycket hänt under vintern men nu kommer 
miljökonferenser m.m. åter att ta fart. I pressen har vi läst att man bör sluta 
måla båtbottnarna med giftfärg då det nu finns bättre och miljömässigt 
säkrare färger. Båtmässorna lär ge oss svar som vi har på eventuella frågor 
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kring detta. 
 
Sjösäkerhetsfrågor finns alltid att bevaka och beakta. Nu är registrering av 
fritidsbåtar åter på agendan. Man har också börjat diskutera obligatoriskt 
förarintyg. Sjösäkerhetskommittén kommer att vara med på båtmässorna i 
vår. Besök SBU:s monter och ställ frågor. 
Man kommer också att genomföra webbinarier om HLR under våren.  

 
Många klubbar har deltagit i de digitala informationsträffar som SBU 
genomfört och även om man varit med på dessa kan det vara idé att ha koll 
på nya kurser i samma ämne då det kommer nyheter hela tiden i BAS. Vi 
planerar också att erbjuda utbildning i egen regi för de som behöver det. 
 
De senaste åren har vi inte fått in någon ansökning om 
Ungdomsledarstipendiet. Tiden för ansökan går ut 1 februari så funderar ni 
är det dags att skicka in. 
 
Vi måste också påminna om Årsrapporten i BAS. Den är underlag för hur 
mycket klubben ska betala till RBF så kontrollera att medlemsantalet 
stämmer i BAS och skriv in rapporten. 
 
Nästa styrelsemöte kommer att genomföras 15 februari i Östhammar om det 
blir som vi planerat. 
 
Hälsningar 
Styrelsen 


