
En inspirations- och kompetensutvecklingsdag 
för alla våra båtklubbsfunktionärer.

Lördag 6 februari i Göteborg
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Båtklubbsdagen



Styrelsens ansvar i Båtklubben
Att sitta i styrelsen på en båtklubb är intressant och givande, 
men innebär också ett ansvar. Föredraget går igenom grund-
läggande ansvarsjuridik för dig som arbetar i en styrelse eller 
är intresserad av att lära dig mer.
Föredragshållare: Kristian Ehrling, jur. kand och styrelsemed-
lem i Svenska Båtunionens styrelse

PROGRAM FÖR STORA BÅTKLUBBSDAGEN
ÄMNEN OCH FÖREDRAGSHÅLARE

Välj rätt toalettömningsanläggning till er båtklubb
De nya lagkraven på mottagning av toalettavfall från fritids-
båtar ställer krav på nya investeringar hos många båtklubbar. 
Fördraget går igenom olika tekniker för toalettömningsanlägg-
ningar och vilka parametrar som påverkar valet av anläggning.
Föredragshållare: Lars A från Marinarmatur

Senaste nytt inom båtmiljöområdet
Miljökraven som ställs från kommuner och myndighe-
ter på en båtklubb blir bara fler och hårdare och det är 
svårt att vara uppdaterad på de senaste nyheterna inom 
båtmiljöområdet. I en diskussion mellan Svenska Båt- 
unionen och någon/några insatta kommunala tjänste-
män går vi igenom krav och förväntningar från kommu-
nerna mot båtklubbarna.
Föredragshållare: Roland Öhrtengren, Svenska Båtuni-
onens miljökommitté och XXXX från YYY kommun.

Nya Hamnboken
Hamnboken är en komplett instruktionsbok för uppbyggnad 
och drift av en båtklubbs hamn och varv. Under 2015 har 
boken reviderats och tagits fram i en ny webbaserad uppla-
ga med nya egenkontroll dokument. Föredraget går igenom 
nyheter inom hamn och varvsverksamhet för en båtklubb 
och hur miljö och egenkontrollarbetet inom båtklubben kan 
organiseras.
Föredragshållare: Kjell Holst, ordförande i Svenska Båtunio-
nens Sjösäkerhetskommitté och Peter Karlsson, verksamhets-
chef för Svenska Båtunionen.

Upphandling av bryggor och brygganläggningar
Alla båtägare tycker om bra bryggor. Att ansvara för upphand-
lingen av nya bryggor till en båtklubb är ett stort ansvar och en 
stor investering som kräver en hel del kunskaper. Föredraget 
behandlar vilka fakta båtklubben måste inhämta och vilka krav 
som en båtklubb kan ställa på sin leverantör inför köpet av 
nya bryggor.
Föredragshållare: Peter Santesson, Svenska Bryggleveran-
törsföreningen och SF Pontona AB

Organiserad frivillighet
Att människor inte längre vill 
arbeta ideellt är en myt. Svens-
ka Sjöräddningssällskapets 
frivilliga står beredda dygnet 
runt, året runt att oavsett väder 
ge sig ut på havet för att rädda 
nödställd, helt utan ersättning. 
Våra vänner från SSRS kommer 
och berättar hur de organsierar 
sitt arbete och motiverar sin 
frivilliga
Föredragshållare:

Bild: SSRS

Stora Båtklubbsdagen är en dag för dig som är funktionär i en båtklubb.  
Du erbjuds en stor buffé av intressanta föreläsningar,  
möten med andra båtklubbar samt båtmässebesök. 



Var med och hylla Årets båtklubb
Den 6 februari kl. 13.00 avslöjas vilken båtklubb  
i landet som får det prestigefyllda priset, Årets Båtklubb.
Priset går till en klubb, ansluten till något av Svenska Båt- 
unionens båtförbund, som i sitt arbete har skapat goda 
förutsättningar för gott kamratskap, trivsam samvaro, gott 
sjömanskap, sjösäkerhet och förståelse för en god miljö hos 
sina medlemmar.

Båtklubbspaketet 
med möjlighet till båtklubbslån
Som ideell förening får man inte lägga upp pengar i för stora 
högar, vilket gör det svårt att samla eget kapital för nyinveste-
ringar för t.ex. inköp av nya bryggor eller andra stora projekt.  
Genom att vara ansluten till Svenska Båtunionen kan även en 
ideell förening få tillgång till banklån genom Svenska Båtuni-
onens samarbetspartner Swedbank. Föredraget går igenom 
krav och förutsättningar för att få båtklubbslån.
Föredragshållare: XXXXX XXXXXX, Swedbank

Ordning och reda i Båtklubben
Ingen båtklubb har gått under på grund av ordning och reda. 
Svenska Båtunionen erbjuder alla båtklubbar ett gratis web-
baserat administrations-
program som kallas 
BAS, Båtunionens 
Administrativa System. 
Programmet hanterar 
alla former adminis-
tration som, medlems 
register, utskick via mail 
och sms, hantering av 
båtplatser på land och i 
vatten, fakturaavisering 
och mycket mer. Före-
draget presenterar systemet och dess möjligheter att förenkla 
arbetet i båtklubben för alla funktionärer.
Föredragshållare: Patrik Lindqvist, produktansvarig och 
anställd på Svenska Båtunionens kansliSå är båtklubben försäkrad

I medlemskapet för en båtklubb i ett båtförbund anslutet 
till Svenska Båtunionen är båtklubben, dess verksamhet 
och funktionärer försäkrade genom båtorganisationernas 
egna försäkringsbolag Svenska Sjö. Föredraget går igenom 
försäkringen och berättar vad båtklubben är försäkrad för 
och inte.
Föredragshållare: Per Grywentz VD Svenska Sjö och 
Michael Walter, Trygghansa

Viktig information från Svenska Båtunionen
Just nu står det organiserade båtlivet under en lågintensiv 
attack i många kommuner. Frågor om moms på arrenden, 

korta arrende avtal, krav på bygglov för vinterupp-
ställnings platser är bara några exempel på hur 
kommuner runt om i landet misshandlar våra båt-

klubbar. Föredraget går igenom olika exempel 
på kommuners agerande mot båtklubbar och 
hur man ska agera när orimliga krav ställs på 
båtklubben.
Föredragshållare: Bengt Gärde, advokat 
och ordförande för Svenska Båtunionen

Med reservation för ändringar.



HOTELLERBJUDANDE:
I samband med Stora Båtklubbsdagen Väst har Västkustens Båtförbund tagit fram ett hotellerbjudande för 
dig som vill bo kvar i Göteborg på Hotell Liseberg Heden under Båtmässan i Göteborg den 5-14 feb 2016. 

Erbjudandet avser alla medlemmar i en båtklubbar som är anslutna till Svenska Båtunionen. Medlemmar 
betalar endast 900 kronor för ett enkelrum samt 1 100 kronor för ett dubbelrum. Vilket är 25-30% under 
ordinarie priser. Hotellet har närhet till såväl mässan som till Avenyn, där det finns en mängd butiker och 
restauranger. 

Bokning av boende i Göteborg
Bokning av hotellrum gör man enklast på http://bit.ly/1RCN7or men kan också göras per telefon 
031-7506900. Ett måste för att få rätt pris är att uppge bokningskoden: Båtmässa 2016. 

Stora Båtklubbdagen arrangeras av Svenska Båtunionen i nära samarbete med, Båtmässan och Allt för sjön.

ANMÄLAN OCH PRIS

Stora båtklubbsdagen är öppen för alla som är medlemmar i en båt- 
klubb ansluten till ett regionalt förbund inom Svenska Båtunionen.

Pris för att delta i Stora Båtklubbsdagen är 230 kr/person inkluderar inträde till Båtmässan, 
lunchvoucher giltig på alla mässrestauranger samt deltagande på valfria föredrag.

Anmälan till Stora Båtklubbsdagen Väst görs på Svenska  
Båtunionens hemsida: www.batunionen.se under aktuellt.

Tid Lokal 1*  Lokal 2* Lokal 3*
10.00  BÅTMÄSSAN ÖPPNAR
10.15–10.45 Styrelsejuridik Organsierad frivllighet Senaste båtmiljönytt
 Kristian Ehrling SSRS   SBU Miljökommitté

11.15–11.45 Upphandling av brygganläggningar Båtklubbspaketet Ordning och reda i båtklubben
 SBRF Swedbank  Patrik Lindqvist, SBU kansli

12.15–12.45 Så är båtklubben försäkrad Nya hamnboken Toatömning i praktiken
 Svenska Sjö/Trygg Hansa Kjell Holst/ Peter Karlsson Marinarmatur AB

13.00–13.45       Årets Båtklubb
  Svenska Båtunionen och Båtliv delar ut priset till Årets Båtklubb 2015

14.15–14.45 Organsierad frivillighet  Arrende och moms på båtklubben? Så är båtklubben försäkrad
 SSRS  Bengt Gärde, Ordf. SBU Svenska Sjö/Trygg Hansa

15.15–15.45 Senaste båtmiljönytt Båtklubbspaketet Upphandling av brygganläggningar
 SBU Miljökommitté Swedbank  SBRF

16.00– Nya hamnboken Styrelsejuridik Toatömning i praktiken
 Peter Karlsson/Kjell Holst Kristian Ehrling Marinarmatur AB

I Lokal 4 kommer grundutbildning i BAS pågå mellan klockan 09.00-13.00

* Lokaler anges på plats


