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Klubbkonferens

Kansliet och Båtförbunden ägde rum helgen efter klubbkonferensen den 18-19
november på Djurönäset. Från RBF deltog ordförande, sekreterare och kassör.
Unionsrådets viktigaste uppgift är att tillsammans med Unionsstyrelsen bereda
nästkommande års verksamhetsplan och
budget för SBU, men det var många
andra ämnen som behandlades under
två intensiva dagar. Alla handlingar inför
Unionsrådet finns på
www.batunionen.se. Våra anteckningar
från mötet finns på www.rbf.se.

Årets klubbkonferens genomfördes den
12 november i smågungigt väder på m/s
Eckerö. Efter några sena återbud var vi
totalt 31 personer från nio klubbar som
fick lyssna till mycket intressanta redovisningar från Svenska Sjö och Polisen
om bl.a. stölder och skadegörelse med
många tips om hur vi ska skydda oss.
Tyvärr var det ingen från våra mindre
medlemsklubbar som valde att vara med
på resan. Det är dessa som är mest utsatta för stölder framför allt i Norrtälje
kommun där den drabbade ofta inte är
bosatt i kommunen. Efter gästernas genomgångar gav förbundsstyrelsen en del
aktuell information och resan avslutades
traditionellt i buffématsalen med ett
välsmakande viltbord. Anteckningar från
klubbkonferensen finns på vår hemsida.
Läs även på coboats.se. Svenska Sjö
sponsrar alla medlemsklubbar så att det
är gratis för alla klubbmedlemmar att använda deras larmnings- och informationssystem.

Regionalt skärgårdssamarbete
Arbete pågår för att ta fram en farled från
Öregrund och norrut mot Medelpadsgränsen. Berörda kommuner, länsstyrelser, regioner och båtförbund m.fl. deltar.
RBF är sammanhållande och avrapportering sker efterhand. Det som närmast ligger framför oss är att få till ett avtal med
ett förlag som kan åta sig att producera
en hamn- och farledsbeskrivning längs
södra Bottenhavskusten.

Unionsråd

Kommunalt naturskyddsområde – Björns
skärgård

SBU:s Unionsråd med deltagande av
Unionsstyrelsen, SBU:s kommittéer,

Tierps kommun i samråd med bl.a. Upplandsstiftelsen planerar att fastställa ett
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naturskyddsområde i Björns skärgård.
RBF har fått tillfälle att lämna synpunkter och vi har pekat på tillgängligheten för båtfolket med markerad led in
till en brygga, serviceanordningar i land
mm. Dessutom att den planerade mindre
leden genom Fågelsundet säkerställs.

eller ännu mer den enskilda klubbmedlemmen har liten möjlighet att påverka hur
myndigheter m.fl. hanterar båtlivet. Kontakta valberedningens sammankallande Eyvor Gullmarstam,
eyvorgul@gmail.com.

Årsrapport

Vi påminner om RBF:s ungdomsledarstipendium. Bestämmelser för stipendiet finns
på www.rbf.se. Ansökan skall vara insänd
till förbundsstyrelsen senast den 1 februari.

Alla klubbar måste som vanligt lämna en
årsrapport om antalet medlemmar mm.
Uppgifterna hämtas från BAS-M den 1
januari. Sedan har klubbarna månaden
på sig att acceptera eller rätta uppgifterna. Därefter låses årsrapporten. Medlemsredovisningen i årsrapporten ligger
till grund för vilken avgift klubben ska
betala, liksom vilka som omfattas av försäkringar, erhåller Båtliv mm. Lättast för
klubbarna är att före årsskiftet kontrollera att alla uppgifter i BAS-M är korrekta. Då går det fort att lämna årsrapporten. Är någon osäker hur man gör så
finns en tydlig instruktion på SBU:s hemsida batunionen.se eller följ den här länken https://www.youtube.com/watch?
v=neDzpPgHrAs&feature=youtu.be

Ungdomsledarstipendiet

Båtdagen 2017
Båtdagen äger rum söndagen den 25 mars
på m/s Eckerö. Kallelse kommer senare.
Klubbarna är välkomna med motioner enligt
stadgarna. Det är ju inte bara vi gubbar
som nu sitter i styrelsen som ska behöva ha
alla idéer. Eller…
Avslutningsvis

Styrelsen tackar för förtroendet att få
företräda båtklubbarna i vårt förbund.
Alla tillönskas en fridfull Jul och ett
Gott Nytt Båtlivsår.

Valberedningen
Vi i den nuvarande förbundsstyrelsen
vädjar om att klubbarna hjälper valberedningen att få till den styrelse som ni vill
ha och som ni anser bäst kan tillvarata
våra gemensamma intressen. Nominera
lämpliga och villiga personer! De behöver
inte sitta i klubbstyrelsen eller komma
från er egen klubb men måste vara medlemmar i en klubb som är ansluten till
Roslagens Båtförbund. Även personer
som står till förfogande för omval ska nomineras om ni vill att de ska fortsätta
med sina uppdrag. Den enskilda klubben

Göran Persson
Ordförande i Roslagens Båtförbund
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