Förbundsinformation nr 1 2019
Årsrapporten

ungdomsverksamhet.

Som vanligt var det flera medlemsklubbar
som inte skickade in årsrapporten. Som
bekant ligger årsrapporten till grund för
vad förbundet ska betala till SBU och vad
klubbarna ska betala till RBF. Årsrapporten styr också rösträtten vid Båtdag och
Båtriksdag. Finns det ingen årsrapport så
går SBU:s kansli efter vad som står i BAS.

Båtdagen
Båtdagen genomfördes traditionsenligt
på m/s Eckerö den 24 mars med 31 deltagare från nio klubbar. Av deltagarna
kom nio från Norrtälje SS. Förutom
stadgeenliga förhandlingar och information om motioner/propositioner inför Båtriksdagen hölls en intressant genomgång
av hur medlemsstatistiken ser ut i våra
klubbar och vad man kan göra för att
öka det sviktande intresset för att bli
funktionär i klubben.

Årets fakturor är utskickade och det är
för sent att ändra något ifall det har blivit
fel i medlemsantalet. Nu är det gott om tid
inför nästa år att lära sig hur man gör ifall
någon är osäker. Förbundsstyrelsen hjälper gärna till.

Vid Båtdagen delades RBF:s ungdomsledarstipendium ut till Ebba Gustavsson
och Fanny Christiansson, Norrtälje SS.

Ungdomsledarträff
Ungdomsledarträffen arrangerades den 17
mars hos Norrtälje SS med deltagare från
Norrtälje SS, Östhammars SS och Herrängs BK. Programmet var mycket uppskattat av deltagarna med bl.a. en mycket
intressant föreläsning. Tyvärr hörsammades inte vår uppmaning att även klubbar
som nu inte bedriver någon ungdomsverksamhet var välkomna att delta för att få
tips hur man kan göra för att få igång

Ebba och Fanny började som barn i Norrtälje
Segelsällskaps seglarskola och har under
flera år utvecklat sina seglarkunskaper
och fått intresse att bli tränare. De har
gått kurser i både ledarkunskap och seglingsträning, både inom klubben, SISU
och genom Svenska Seglarförbundets
tränarkurser. Ebba och Fanny har på ett
ansvarsfullt sätt skött seglarskolan och
lär ut seglingskunskaper på ett inspirerande vis. Båda två har en förmåga att få
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alla att synas, och få alla att känna sig
viktiga.
Med hänsyn till det låga intresset från
våra medlemsklubbar att delta i Båtdagen och att träffa medlemmar från andra
klubbar kommer förbundsstyrelsen att
diskutera ett enklare och billigare arrangemang i framtiden. Lämna gärna
synpunkter så att vi vet att vi gör det som
efterfrågas!
Båtriksdagen
Båtriksdagen genomfördes denna gång i
Linköping 6-7 april. Av SBU:s 26 båtförbund deltog alla utom Gotlands Båtförbund och Navigationssällskapet. Förhandlingarna genomfördes i sedvanligt
god anda. Den mångårige ordföranden
Bengt Gärde från Lidingö Båtförbund
hade aviserat sin avgång och till ny ordförande valdes Christer Eriksson, Skånes
Båtförbund.
I samband med den gemensamma middagen utdelades SBU:s förtjänsttecken
till förtjänta personer. Håkan Wahlgren,
ordförande i Öregrunds Båtklubb och
vice ordförande/kassör i RBF tilldelades
SBU:s förtjänsttecken i silver för sitt
mångåriga och framgångsrika arbete i
både förbundet och i båtklubben. Mycket
välförtjänt!
Alla handlingar finns på SBU:s hemsida www.batunionen.se och där kommer
även protokollet att publiceras framöver.

ledsbeskrivningen från Arholma ända till
Örnsköldsvik. Vi möttes av stort intresse
och avvaktar Västernorrlänningarnas beslut.
Den 24 april är det inplanerat ett avstämningsmöte i Söderhamn med alla kommuner och båtförbund i det regionala skärgårdssamarbetet. Vi återkommer med resultatet av det mötet.
S:t Olav Waterway

Den gamla pilgrimsleden från Åbo till Nidaros (Trondheim) är på väg att återuppväckas. Invigning av S:t Olav Waterway sker i
Åbo domkyrka den 24 maj. Det planeras en
eskader från Grisslehamn till Hälsingland
med invigning i Grisslehamn den 7 juni.
Det blir arrangemang i de olika hamnarna
längs vägen. Första planerade stopp med
övernattning blir i Öregrund den 8 juni.

Man kan följa med hela eller delar av färden på egen köl eller boka plats på segelfartyget Albanus.
Läs mer på projektets hemsida
www.stolavwaterway.com.
Avslutningsvis

Nu är vårrustningen i gång. Var rädd
om vattenmiljön. Måla inte båten med
förbjuden färg!
Ordförande i Roslagens Båtförbund,
Göran Persson

Regionalt skärgårdssamarbete
Arbetet går vidare. Den 9 april träffade en
delegation från Roslagens, Hälsinglands
och Västernorrlands Båtförbund kommunrepresentanter från samtliga fem
kustkommuner i Västernorrlands län och
Höga Kusten Destinationsutveckling AB.
Syftet med mötet var att kort presentera SBU och Båtförbunden samt att diskutera intresset att delta i hamn- och far2

