
Minnesanteckningar Förbundsrådet 2017 

1. Ordförande hälsar alla välkomna
2. På gång

○ Ett förslag till ett nytt årshjul för arbete inom Svenska båtunionen som ska på
ett bättre sätt följa ekonomi- och verksamhetsåret.

○ Den genomförda demokratiutredning har resulterat i bl.a ett förslag om att vid
omröstningen gäller en röst per förbund oavsett hur stor förbundet är.

○ I samband med att NFB lämnar Svenska båtunionen har man konstaterat att
det finns behov att bygga upp en egen utbildningsorganisation.

○ Svenska båtunionen konstaterar att många klubbar har föråldrade och
inaktuella hemsidor därför kommer man med ett förslag att från unionens sida
hjälpa till att få dessa levande. Dock handla det enbart om uppstarten,
underhållet måste ske på de enskilda klubbarna.

○ Undersökning om båtklubbarnas villkor visade att 58% av klubbarna i Skåne
bedriver ungdomsverksamheten, få har miljöplaner och BAS K används inte i
någon större utsträckning

○ Organisationsförändring gällande NFB innebär att verksamheten flyttas till
SXK. På gång är ändringar av förarintyg, avgifter och införande av ett
centralprov.

○ Momsfrågan om att momsbelägga båtplatser diskuteras mycket i Stockholm.
Starka reaktioner resulterar i ett förslag till en motion att inte momsbelägga
ideella verksamheter.

○ Budget 2018-2020 kommer att justeras något med tanke på bl.a uppbyggnad
av utbildningsorganisationen. Unionen har under 2017 lyckats att få in en hel
del projektpengar.

○ Integrationssegling för nya svenskar. Ett projekt som uppmärksammades
både på riks- och kommunnivå. Önskvärt att liknande projekt genomförs i
Skåne.

○ Flytväst kampanjer som genomfördes under året i hela landet gav inte
skånska båtklubbar så många västar som SkBF har äskat och hoppats på.
Med det kraftigt reducerade antalet flytvästar fick bara 3 klubbar det som har
tillfallit Skåne.

○ Det pågår uppdatering av flera kommunala detaljplaner. Klubbarna uppmanas
att vara uppmärksamma på vad förändringarna innebär för klubbar och
sjölivet och att gärna ta kontakt med SkBf:s styrelsen vid oklarheter.

3. Båtsamverkan
Kort information om båtsamverkan och Coboats.

4. Säkerhetsbesiktning
Under våren gjorde man ett försök i södra Sverige till ett samarbete mellan förbunden
kring säkerheten. En del i det är “Egen kontroll”. På SkBf:s hemsida finns för
nedladdning broschyren “Egen kontroll
av hamnar och fritidsbåtar”

5. Ansökan om bidrag till sjösäkerhetsprojekt och ungdomsaktiviteter
6. Stadsplanering/Klimatanpassning
7. Länsstyrelsen och miljöfrågor



8. Nominering till årets  båtklubb/förtjänsttecken
9. Kommittéernas  planer  för 2018

○ Barn och ungdomskommitté
Kommittén följer sin 3-åriga plan  som kontinuerligt revideras.  I år sökte
man pengar hos Svenskt Friluftsliv för att erbjuda en ledarutbildning för 
ungdomar. Utbildningen, som genomfördes i juni, var både teoretisk och 
praktisk och den riktade in sig på ledarskap och säkerhet i kombination med 
föreningskunskap.  Utvärderingarna visade på mycket positiv respons.

○ Hamn och sjösäkerhetkommitté
Inför 2018 planerar man att anordna träffar med klubbar kring teman som 
båtsamverkan (Coboats), Hamnhandboken, elsäkerhet, egen kontroll i 
hamnar, försäkringar. Visa träffar kan genomföras tillsammans med 
miljökommitté och juridiska kommitté. Det planeras även för besök hos 
enskilda klubbar och informera om säkerheten samt göra ett försök till nystart 
av besiktningsverksamhet.

○ IT- och informationkommitté
Hittills har två stora BAS-kurser genomförs parallellt med besöken hos 
klubbarna  som behövde ett särskilt hjälp i samband med t.ex uppstarten eller  i 
användning  av en särskilt modul/funktion. Inför 2018 planeras en 
enkätundersökning som kartlägger hur BAS används ute i klubbarna. Det ska 
i sin tur ligga som grund för planering för kursverksamheten 2018. Ett förslag 
är att anpassa kurser för t.ex. klubbar som aviserar och för de som inte gör 
det.
En viktig sak för klubbarna att tänka på är lagförändring  gällande samling  av 
persondata. Från och med 28 maj 2018 kommer att träda i kraft en ny, 
europeisk  lag GDPR (General Data Protection Regulation) som kommer att 
ersätta PuL (Personuppgiftslagen).
Vid behov att eskalera frågor till BAS-supporten/utvecklingen kan Jörn, Leif 
eller  Aleksandra från SkBf kontaktas.
Hemsidan har under året förändras  kontinuerligt. Den  blev  mer levande och 
aktuell. För 2018 planeras  större layout förändring.

○ Juridiska kommittén
○ Miljökommittén

Miljöfrågor tar mer och mer plats i förbunds- och klubbarbete Under våren 
genomfördes en lyckad miljöträff. Petra Elg har deltagit i miljöcoach 
utbildningen  som SBU har anordnat under våren och hösten och numera är 
även invald i miljökommitté på SBU. Just nu samlar man på goda exempel av 
miljöarbete  i Skåne där klubbarnas miljöombud har en viktig roll. Inför
2018-2020  är ambitionen att utifrån klubbarnas önskemål ha en miljöträff per 
år.

10. Inspirationsföreläsning  av Roland Örtengren, professor vid Chalmers tekniska 
högskola,  aktiv i SBU:s  Miljökommitté

11. Workshop Miljö
12. Återsamling och sammanfattning av eftermiddagsarbete
13. Coboats 


