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Hej alla Båtklubbsentusiaster!
Nu kommer det nya året!

Ett nytt år med nya förhoppningar och nya möjligheter!
Vi i Smålands Båtförbund vill med detta utskick önska alla våra medlemmar ett riktigt
gott 2018!
Nedan finns lite information om vad har hänt och håller på att hända inom båtvärlden.

Årsrapport båtklubb

Glöm inte skicka in den årliga
båtklubbsrapporten till SBU. På SBU´s hemsida
finns en utförlig instruktion om det går till,
eller nedanstående länk.
http://batunionen.se/dokument/arsrapportfor-batklubb/

Årsmöte Smålands Båtförbund

Ett år går fort och det är snart dags för
Årsmöte. Årsmötet för Smålands Båtförbund
kommer att genomföras den 17 mars 2018.
Platsen blir Evedal, Växjö. Till årsmötet
kommer Göran och Gudrun Einefors. Göran
och Gudrun har gjort en treårig segling runt
vår jord.
Officiell kallelse med dagordning mm kommer
inom kort tid.

Nya dataskyddslagen – så påverkar
den båtklubbarna
GDPR, General Data Protection Regulation, är
en EU-förordning som träder i kraft 25 maj
2018. Förordningen ersätter bl. a.
personuppgiftslagen, PUL, som upphör i och
med införandet av GDPR. Många som
behandlar personuppgifter söker nu svar på
hur de skall göra för att leva upp till GDPR.

Villkor Båtklubbsförsäkring 2018,
Svenska Sjö

Svenska Sjö fortsätter att förbättra villkoren i
båtklubbsförsäkringen, ladda ned information
via länken nedan.
http://batunionen.se/dokument/batklubbsfor
sakringen-2017-svenska-sjo/
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Smålands Båtförbund
Stora Båtklubbsdagen 2018

Nu är det snart dags för Stora Båtklubbsdagen
2018, en dag fylld av inspiration och
kompetensutveckling för alla våra tusentals
frivilliga båtklubbsfunktionärer. Det
övergripande temat i år är Stöld och
Skadeförebyggande arbete i båtklubben.
Om Stora Båtklubbsdagen
Dagen som består av föreläsningar och
diskussioner, är ett bra tillfälle för din klubb
att vidareutbilda er och diskutera
gemensamma frågor med andra klubbar.
Den 3 februari äger dagen rum i Göteborg och
den 10 mars i Stockholm i samband med
båtmässorna. Nu finns ett gediget program
med inbjudan samt ett anmälningsformulär
uppe.
Stora Båtklubbsdagen är öppen för alla som är
medlemmar i en båtklubb ansluten till ett
regionalt båtförbund inom Svenska
Båtunionen.
Program, inbjudan och anmälan
Programmet och inbjudan hittar du här för
Stora Båtklubbsdagen Väst och här för Stora
Båtklubbsdagen Ost.
Anmälan görs för enskilda deltagare till bägge
tillfällena via denna länk
Önskar du anmäla en hel grupp kan du istället
använda denna länk

Förmånligt inträde till Båtmässan i
Göteborg

Gå 2 – betala för 1 på Båtmässan i Göteborg
Den 3–11 februari är det dags för båtmässan i
Göteborg. Du som är båtklubbsmedlem
ansluten till Svenska Båtunionen kan besöka
mässan extra förmånligt. Ladda ner
erbjudandet som pdf här och skriv ut så kan
du och en vän gå till priset av en person.
Välkommen önskar Svenska Mässan och
Svenska Båtunionen.

Miljöfrågor

Årets miljökonferens hölls 11–12 mars på
Royal Star hotell i Älvsjö. Rapport från
konferensen finns att ladda ned här
Miljöprogram SBU
SBU har antagit ett miljöprogram som finns att
ladda ned här.
Miljöcoachutbildning
Intresserad av miljö, båtliv och förändring?
Utbilda dig till Miljöcoach!
I samspel med projektet Ren båtbotten utan
gift satsar nu Svenska Båtunionen på att
utbilda miljöcoacher som ska kunna åka ut till
båtklubbar och förbund och utbilda
båtklubbarnas medlemmar i båtmiljöfrågor.
Båtmiljöcoacherna kommer att bli av Svenska
Båtunionens ansikten utåt mot klubbar,
förbund, organisationer och myndigheter i
båtmiljöfrågor. Uppdraget för Svenska
Båtunionen kommer inte att vara avlönat,
men belönat. Båtmiljöcoacher kommer få gå
på intressanta utbildningar och konferenser,
delta i möten med andra organisationer och
myndigheter och vara med och påverka
båtmiljöfrågan på riktigt.
Information och intresseanmälan
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Utbildning i Sociala Medier för
båtklubben

Missade du genomgången av hur du förbättrar
din medlemskommunikation inom klubben
genom att använda nya medier under Stora
Båtklubbsdagen 2017? Hör av dig till
lisa@batunionen.com om du är intresserad av
att lära dig mer om detta. Kurser kommer att
tillsättas när minst 20 personer anmält sig.

Rapport från Unionsrådet 18–19
november 2017

Plats för årets unionsråd var Djurönäset,
Stockholm.
Representanter från Smålands Båtförbund
under årets Unionsråd var Rein Lillesaar,
Roland Nyquist samt Ola Runesson.
Ett antal punkter diskuterades under de två
dagar som mötet pågick:
• Demokratiutredningen
• Ny Båtriksdagsordning
• Långsiktig finansiering av BAS
• Budgetfrågor för 2018/2019
• Miljöprogram
• Ny Utbildningsverksamhet
• Ungdomsverksamhet
• GDPR
• Tidningen Båtliv.
En mer utförlig rapport finns att ladda ned
med följande länk.
http://sbf.nu/2017/12/16/rapport-franunionsradet-2017/

båt.

Säkerhetsbesiktning för

Tryggare ombord med en besiktigad båt för
att öka säkerhetsstandarden på våra båtar
driver Svenska Båtunionen (SBU)
”båtsäkerhetskontroll”. SBU har i samråd med
bland andra Sjöfartsverket och
båtförsäkringsbolaget Svenska Sjö utformat
utbildnings och besiktningsregler som ger
behörighet för båtsäkerhetsombud, som efter
utbildning och uppföljningar enligt
regelverket, att utföra säkerhetskontroll.
För mer information och om hur du kan spara
pengar på att säkerhetsbesiktiga din båt,
klicka på nedanstående länk från Smålands
Båtförbund
http://media.sbf.nu/2016/12/säkerbåt-folder1.pdf

Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Smålands Båtförbund
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