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Förbundsinformation till båtklubbar och medlemmar juni 2022
Årets sjätte styrelsemöte genomfördes 15 juni, åter igen på Väddö. En
solig dag som borde avnjutits ute i skärgården och inte i ett stängt rum.
På dagordningen stod som vanligt redovisning av inkommen och skickad
information.
Vi gick också förstås igenom beslut från föregående möte.
SBU har skickat ut ett underlag för insändare till lokalpressen avseende
sjösäkerhet. Styrelsen beslutade att vi ska skicka ut till våra lokaltidningar
underskrivet av RBF.
Som vanligt har det varit flera båt- och motorstölder och information om
detta läggs kontinuerligt ut på vår webb - www.rbf.se/aktuellt
Vad gäller för uppsägning av medlemsklubb? Ärendet togs upp eftersom
det är lite oklart i våra stadgar hur och när det kan ske. Sekreteraren fick i
uppdrag att se över stadgarna samt kontrollera vad som ingår i
klubbförsäkringen.
Techsoup är ett företag som kan sälja vissa datorprogram till reducerade
priser till bl.a. ideella föreningar. Vårt konto hos dem hade gått ut och återvalidering har genomförts. Priserna har gått upp men nu är det åter möjligt
att använda programmen för styrelsen i RBF. Klubbar som är intresserade
kan gå in på deras webb och den vägen söka validering.
https://www.techsoup.se
Googles programutbud kan också användas av ideella organisationer och
man kan få hjälp av Techsoup om man vill ta del av deras program för
eventuellt samarbete i klubbstyrelsen eller digital lagring för gemensamma
dokument m.m.
Infobrev från SBU har gått ut till alla funktionärer i klubbstyrelserna.
Om det inte skett är det något som felas i BAS.
Infobrev från tidningen Båtliv har också skickats ut på samma sätt.
Eventuell kontakt med styrelsen sker helst via mail - info@rbf.se annars finns kontaktinformation på vår webb - www.rbf.se/styrelse.
Lite som är på gång
Ekonomin är under kontroll. En kostnadsökning av avgiften till SBU för
2023 och 2024 har fastställts på Båtriksdagen 2022. Vi måste därför höja
vår avgift i enlighet med detta. d.v.s med 13 kr 2023 och eventuellt kan vi
behöva justera även för 2024.
Enslyktorna i Norrtälje hamninlopp fungerar men det är lite förvirrande
med ljuset på dykdalberna. Styrelsen bevakar och kontrollerar vidare.
XRF mätning på gång som ni säkert läst om i Båtliv. Det har framkommit
att mätningen bör kombineras med skrapprov om mätningen ger en
indikation om tenn. Naturvårdsverket har också rekommenderat spärrfärg
som ett alternativ till blästring eller annan sanering vilket dock inte verkar

vara utrett hos SBU. Intressant vore om vi kunde få statistik över hur
många skrapprov med positivt resultat som kommit in.
Sista möte i sjösäkerhetskommittén före sommaren har genomförts.
Egenkontroll av fritidsbåt är klart och ligger på SBU:s hemsida.
Alkohollagen är på tapeten igen, vi får se vad det landar.
Organisationsöversynen av SBU som beslutades på Båtriksdagen är på
gång.
NFB - Inga nya distansförhör genomförs längre. 17 000 nya
vattenskoterförare har fått förarintyg.
Sjökortslyftet - Sjöfartsverket vidhåller att de nya korten är bra. Nya
diskussioner kommer och följs förstås upp.
Inget särskilt är på gång inom ungdomsområdet utöver seglingskurser.
Sådana är på gång i GMSS och ÖSS. Även ÖBK har satsat. Eventuellt kan
medlemmar i andra klubbar få plats hos någon av dessa. Förhör er med
respektive klubb.
Om behov finns efter SBU:s digitala utbildningskvällar, som ni väl
anmält er BAS-ansvarige till, genomför vi vår kurs under hösten. Vi tror på
det fysiska mötet. Grundläggande BAS-kurs kan komma att genomföras.
Obeservera att man måste gått BAS version 3-kurserna för att kunna
använda BAS i fortsättningen. Anmälan till kurserna - som är digitala görs på SBU:s hemsida.
Nästa styrelsemöte är daterat till 25 augusti. Ännu oklart var. Klubbar som
vill ha styrelsen på besök eller kan stå till tjänst med lokal för ett
styrelsemöte är välkomna att höra av sig på info@rbf.se
Till nästa informationsblad!
Ha en fin båtsommar och segla försiktigt. Glöm inte flytvästen!

Hälsningar Leif Ehnström och styrelsen

