Verksamhetsberättelse 2017
IT- och informationskommittén
Verksamheten innefattar två huvudområden, information till medlemsklubbarna och BAS

Information
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 ITutvecklingen 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-mailadresser 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
Under 2017 har kommittén genomfört två BAS-utbildningar (BAS-M och BAS-K). Båda
kurstillfällen var fulltecknade. Kurserna har varit kostnadsfria och förbundet har i år stått för
kostnader för fika och lunch.
Utbildningarna började med en övergripande genomgång av den allmänna delen av BAS-M, som hänför
sig till klubb- och medlemsregister. Därefter övergick utbildningen till den administrativa delen BAS-K
som behandlar hantering av båtplatser på land och i sjön, kö-registrering, olika typer av depositioner.
Avslutningsvis behandlade kursen den ekonomiska delen med avgifter, fakturering med reskontra,
OCR-inläsning och rapport. Stort intresse har visats för fakturering med OCR.
Leif Zadig och Jörn Plato har även under detta år haft hands-on kurser och erbjudit intern
konsulthjälp enligt tidigare prissättning för ett par av våra klubbar.
Utöver direkt utbildning har ett stort antal telefonsamtal utväxlats med olika klubbar, som behövt
hjälp i BAS -systemen.
Aleksandra Erlandsson blev under 2017 BAS-coach för södra regionen. Under våren och hösten har
hon deltagit i BAS-coach-utbildningar på SBU. BAS-coach är en ny funktion inom SBU och det är
än så länge i sin linda. Under 2017 har man försökt att hitta arbetsformer och hur man kan dela
erfarenheterna mellan coacherna. Höstens coach-utbildning resulterade bl.a i ett gemensam coachforum.

I dagsläget har 31 av våra 37 klubbar tagit ut inloggningsuppgifter för BAS-K, och av dessa är
kanske drygt 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
Under 2017 har hemsidan genomgått en mindre ansiktslyftning. Det innebär bl.a att menyerna
ändrades, långa texter lades in som länkade dokument, och kalendariet uppdaterades. Sammanlagt
har det under året publicerats 29 korta blogginlägg. Kontinuiteten i publiceringen har bidragit till att
hemsidan blev frekvent besökt. Sedan augusti har Google Analytics kopplats på vilket ger en bra
överblick hur hemsidan besöks.

