
Kommittéernas planering.  

 

 

Barn- och Ungdomskommittén  

 

Verksamhetsplan 2018–2020 

Kommittén skall verka för att sprida information om båtlivets alla delar till barn och 

ungdomar och medverka till att fler barn och ungdomar upptäcker glädjen med att vara i en 

marin miljö. Kommittén skall arbeta efter de riktlinjer som SBU har satt upp för barn- och 

ungdomskommittén i sin mål- och verksamhetsplan och efter SkBf:s stadgar i fråga om att 

främja ett aktivt fritidsliv till sjöss, bedriva upplysande verksamhet och utbildning samt verka 

för ett gott sjömanskap och hänsynsfullt uppträdande i samband med båtliv.  

 

Underlätta barn- och ungdomsarbetet i klubbarna 

Kommittén skall  

• fungera som stöd till verksamheten i klubbarna  

• aktivt medverka till att medlemsklubbarna får information om aktiviteter och material som 

rör barn- och ungdomsverksamhet  

• utveckla och genomföra ledarutbildning för ungdomar 

• hjälpa klubbarna med material till information  

 

Utbildning  

Kommittén vill bidra till att medlemsklubbarna bedriver båtskolor/läger med hög kvalitet, 

med fokus på båtliv, säkerhet, goda förebilder och bra feedback. Kommittén gör detta främst 

genom att erbjuda utbildning och/eller konsultation. 

 

Samarbete.  

Kommittén önskar främja samarbete med andra båtförbund och/eller andra sporter för att 

bredda utbudet av aktiviteter kring båtlivet.  

 

 

Verksamhetsplan Hamn & Sjösäkerhetskommittén 2018 

 
SkBf´s samtliga anslutna klubbar inbjuds till informations kväll. 

Viktiga punkter: 

• Båtklubbssamverkan 

• Coboats 

• Egenkontroll Hamnar 



• Elsäkerhet 

• Försäkringar 

• Hamnboken 

 

Eventuellt genomförande tillsammans med Juridiska och/eller Miljökommittén 

 

Besöka minst två klubbar för att informera om Hamn & Sjösäkerhet, enl ovan. 

 

Medverka i minst en klubbs ”Hamn dag” 

• ”Kapten sydväst” tävla om flytvästar 

• Samarbete med SSRS 

 

En nystart för besiktningsverksamheten planeras för södra Sverige under 2018 

 

 

Verksamhetsplan 2018: IT- och informationskommitté. 

  

Kommittén planerar under 2018 att fortsätta med grundläggande BAS-kurser. Nytt för i år blir 

att kurserna blir differentierade och kommer att rikta sig separat till klubbarna som fakturerar 

båtplatser och till klubbarna som bara fakturerar medlemmar. 

  

För att bilda sig en ännu bättre uppfattning över hur BAS används ute i klubbarna planerar 

kommittén att genomföra en enkel enkät som kommer att skickas till klubbarna under våren. 

  

Underhåll av hemsidan planeras att fortsätta i samma takt som under 2017. I mån av tid 

kommer eventuellt en något större layoutförändring att göras. Kommittén kommer dock att 

avvakta ändringarna eftersom det finns planer hos SBU för en gemensam grafisk profil för 

Unionens förbund och klubbar. 

 

 

Juridiska kommittén. 

Juridiska kommittén skall under året bistå klubbar med tolkningar och frågeställningar. Till 

vår hjälp har vi den juridiska kommittén inom Svenska Båtunionen. 

 

 

Miljökommittén. 

Kommittén planerar att hålla en miljökonferens per år i Skåne.  

Kommittén samlar med hjälp av klubbarnas miljöombud in goda exempel på miljöarbetet i 

Skåne. Miljöombuden har här en viktig roll.  

Ambitionen är att hålla en större miljöträff per år enligt önskemål från mötet 2017. 


