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Förbundsinformation nr 1 2020 

Årsrapporten 

I år var det 15 av våra 29 medlemsklubbar 

som inte lämnade årsrapport. Som bekant 

ligger årsrapporten till grund för vad för-

bundet ska betala till SBU och vad klub-

barna ska betala till RBF. Årsrapporten 

styr också rösträtten vid Båtdag och Båt-

riksdag. Finns det ingen årsrapport så går 

SBU:s kansli efter vad som står i BAS.      

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 in-

för nästa år att lära sig hur man gör ifall 

någon är osäker. Förbundsstyrelsen hjäl-

per gärna till. 

Ungdomsledarträff 

Den planerade ungdomsledarträffen den 

22 mars ställdes in dels beroende på lågt 

deltagarantal och dels på risken för smitt-

spridning av viruset Covid-19. Vi åter-

kommer längre fram med ett nytt försök. 

Nätverksmöte mot stölder 

Polisen hade bjudit in till en nätverksträff i 

Norrtälje den 23 mars för att informera 

och diskutera åtgärder mot stölder av bå-

tar och motorer. Också denna träff ställ-

des in på grund av risken för smittsprid-

ning. 

Båtdagen 

Även RBF:s Båtdag den 29 mars ställdes 

in på grund av smittorisken. Vi planerar 

att kunna genomföra en extra Båtdag i 

höst och återkommer om tid, plats och 

upplägg längre fram när läget har klar-

nat. 

Båtriksdagen 

Båtriksdagen var planerad att hållas i 

Karlstad den 4-5 april. Även detta evene-

mang ställdes in på grund av smittoris-

ken. Förmodligen kommer en extra Båt-

riksdag om möjligt att hållas i höst, men 

vi vet ännu inte när och var den i så fall 

kommer att hållas. 

Miljökonferensen 

SBU:s miljökonferens genomfördes den  

7-8 mars med miljösamordnare från hela 

landet. Anteckningar och presentationer 

finns på batunionen.se. Läs även på båt-

miljö.se. Där finns mycket nyttig miljöin-

formation för oss båtägare. 

http://www.batunionen.se
http://www.båtmiljö.se
http://www.båtmiljö.se
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Ny hemsida för Roslagens Båtförbund 
Vi kommer inom några dagar att gå över 
till en ny hemsida som bättre passar ett 

modernt båtförbund och som har likheter 
med flera andra förbund samt Svenska 
Båtunionen.  

   Vid övergången kan smärre fel uppda-
gas men vi åtgärdar dessa så fort vi kan i 
så fall. Väkommen in med synpunkter på 

den nya webben till info@rbf.se 

 

Avslutningsvis 
Den här gången var det inte mycket nytt att 
informera om men vi får hoppas att smitt-

spridningen avtar framöver. Att vara ute 
med båten är för övrigt ett bra sätt att und-
vika att bli smittad. 
 

Göran Persson 
Ordförande i Roslagens Båtförbund 
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