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Båtdagen och klubbkonferensen 

Båtdagen 2020 var planerad att hållas den 28 

mars, men sköts upp på grund av Coro-

narestriktionerna. 

   Den genomfördes i stället genom att ett fråge-

formulär med förslag till beslut och samtliga 

handlingar skickades till medlemsklubbarna. Av 

våra 29 klubbar valde 19 att inte svara. Ingen av 

de 10 som svarade hade några invändningar mot 

förslagen. Protokoll publiceras på vår hemsida 

www.rbf.se.  

Höstens klubbkonferens genomfördes inte. 

Båtdagen 2021 planeras att äga rum söndagen 

den 21 mars på Eckerölinjen. Om det inte går så 

genomförs den digitalt. Kallelse skickas ut i slutet 

av januari, men reservera dagen redan nu för att 

inte missa möjligheten att påverka och att få in-

formation om vad som har hänt och är på gång. 

Båtriksdag och Unionsråd 

Inte heller Båtriksdagen kunde genomföras som 

planerat utan det blev i stället en digital Båtriks-

dag den 15 november. Protokollet har publice-

rats på www.batunionen.se. Den förslagna  

avgiftshöjningen drogs tillbaka så avgifterna blir 

oförändrade 2021. 

Unionsrådet 2020 genomfördes inte. 

Hjärtstartare 

Svenska Sjö är som tidigare med och sponsrar 

hjärtstartare till våra medlemsklubbar. Läs mer på 

www.batunionen.se där det även finns mycket an-

nan information. 

Årsrapport 

Alla klubbar måste som vanligt lämna en årsrap-

port om antalet medlemmar mm. Uppgifterna 

hämtas av SBU:s kansli från BAS den 1 januari. Se-

dan har klubbarna månaden på sig att acceptera 

eller rätta uppgifterna i BAS. Därefter låses årsrap-

porten. Medlemsredovisningen i årsrapporten lig-

ger till grund för vilken avgift klubben ska betala 

och hur många röster klubben har vid Båtdagen 

och RBF har vid Båtriksdagen, liksom vilka som om-

fattas av försäkringar, erhåller Båtliv mm. Lättast 

för klubbarna är att före årsskiftet kontrollera att 

alla uppgifter i BAS är korrekta. Då går det fort att 

lämna årsrapporten. Är någon osäker på hur man 

gör så finns en tydlig instruktion på SBU:s hemsida 
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www.batunionen.se eller följ den här länken 

https://www.youtube.com/watch?

v=neDzpPgHrAs&feature=youtu.be eller kontakta 

förbundsstyrelsen så hjälper vi till. 

Ska vi ha kvar Roslagens Båtförbund? 

Vi i den nuvarande förbundsstyrelsen vädjar om 

att klubbarna hjälper valberedningen att få till 

den styrelse och övriga funktionärer som ni vill ha 

och som ni anser bäst kan tillvarata våra gemen-

samma intressen.  

   Nominera lämpliga och villiga personer! De be-

höver 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 om-

val ska nomineras om ni vill att de ska fortsätta 

med sina uppdrag.  

   Den enskilda klubben eller den enskilda klubb-

medlemmen har liten möjlighet att påverka hur 

myndigheter m.fl. hanterar båtlivet. Hur ser sty-

relsen ut i dag? Titta på RBF:s hemsida 

www.rbf.se . Vilka valdes in på förra båtdagen? 

Titta i protokollet som finns på hemsidan. Som ni 

då ser så var det återigen omval på samtliga. 

Flera har suttit i styrelsen i många år. Nu har 

minst tre styrelsemedlemmar avböjt omval. De 

som föreslås ska vara vidtalade och acceptera 

nomineringen.  

   Det som nu främst efterfrågas är intresse och 

kunskap om utbildning/ungdomsverksamhet, 

hamn- och farledsfrågor, BAS och miljöfrågor. Läs 

även valberedningens utskick till alla klubbar.  

   Vid frågor: Kontakta valberedningens samman-

kallande Eyvor Gullmarstam,  

eyvorgul@gmail.com  

 

Förbundsinformationen 

Förbundsinformationen i nuvarande form har ut-

kommit med fyra nummer per år i sju år. Det är bara 

ett fåtal klubbar som publicerar den på sin egen 

hemsida även om spridningen naturligtvis kan göras 

på flera sätt inom klubbarna. Informationen är av-

sedd för att även alla klubbmedlemmar ska kunna 

veta vad förbundet gör. 

Har Förbundsinformationen något värde? 

Vi vill nu ha svar från medlemsklubbarna om vi ska 

fortsätta med informationen på nuvarande sätt. Vi 

vill inte lägga tid och energi på något som inte efter-

frågas. Synpunkter emotses tacksamt till 

info@rbf.se. Om Förbundsinformationen inte efter-

frågas så är detta det sista numret. 

Avslutningsvis 

Styrelsen tackar för förtroendet att få före-

träda båtklubbarna i vårt förbund. Alla till-

lönskas en fridfull Jul och ett Gott Nytt Båt-

livsår. 

Göran Persson 
Ordförande i Roslagens Båtförbund 

Utan en stadgeenlig styrelse så finns inte Rosla-

gens Båtförbund. 

Göran Persson 
Ordförande i Roslagens Båtförbund  

 

Glöm inte årsrapporten i BAS 
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