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Kommittén har ansvaret för att föra båtlivets talan och uppmärksamt följa medias 
rapportering om båtlivet och i förekommande fall korrigera denna om behov föreligger. 

Kommittén ansvarar även för förbundets hemsida och information till klubbarna om IT-
utvecklingen inom organisationen. 

Informationen från SBU utkommer numera som ett nyhetsbrev, dels på unionens nya 
hemsida, batunionen.se, dels som mail till funktionärer i våra båtklubbar. En viktig del, för 
bättre information, är uppdatering funktionärer och av e-mail adresser för snabbare 
information. Förbundet och Unionen kan med hjälp av bas rikta informationen direkt till 
berörda, t.ex. miljöombuden i respektive klubb. 

Skånes Båtförbund har genom förbundets hemsida, förbundsråd, årsmöte och via mail 
informerat klubbarna om aktuella förslag och förändringar som nu och i framtiden kommer att 
beröra det svenska båtlivet. 

BAS-K- och BAS-M-utbildning 2015 

Vi har fortsatt på föregående års intentioner angående utbildning och prissättning. Det har 
således inte tagits ut några avgifter för de klubbar som skickar delegater till våra utbildningar. 
Vidare har vi även stått för kostnaderna för kaffe med fralla och för enklare förtäring till lunch. 

Vid BAS-K-utbildningarna har vi även kort berört BAS-M-systemet. 

Under år 2015 har hållits 4 utbildningstillfällen med deltagare från ett 10-tal klubbar. 
Därutöver har vi ställt upp som sk internspecialister då vi hjälpt en klubb med att 
implementera BAS-K. 

Utbildningsledare har varit Leif Zadig och Jörn Plato. Med tanke på kontinuiteten har vi nu 
även lärt upp Aleksandra Erlandsson från Abbekås BK. 

Under utbildningarna börjar vi med att övergripande gå igenom den allmänna delen av BAS-
M, som hänför sig till klubb- och medlemsregister. 

Den administrativa delen BAS-K behandlar hantering av båtplatser på land och i sjön, kö-
registrering, olika typer av depositioner. Därutöver behandlar vi ekonomidelen som 
behandlar avgifter, fakturering med reskontra, OCR-inläsning och rapport. Stort intresse har 
visats för fakturering med OCR. 

Utöver direkt utbildning har ett stort antal telefonsamtal utväxlats med olika klubbar, som 
behövt hjälp i BAS -systemen. 

I dagsläget har 31 av våra 37 klubbar tagit ut inloggningsuppgifter för BAS-K, och av dessa 
är kanske 5 klubbar i större eller mindre omfattning användare av det systemet. 

Samtliga klubbar har nu tagit ut inloggningsuppgifter för BAS-M, och alla klubbarna använder 
även detta för medlemsrapporteringen. 

Hemsidan 

Hemsidan har fått en ansiktslyftning och uppdatering av Anna Birgersson. Hon är den som 
underhåller vår hemsida, och hon är dessutom ordförande i Båtklubben Pärlan i Bromölla. 

 


