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Förbundsinformation till båtklubbar och medlemmar augusti 2022 

 
 
Styrelsen träffades i Öregrund BK:s fina klubbhus. Göran Persson var 
adjungerad eftersom vi skulle få information om dagsläget i projektet 
hamn och farledsbeskrivning samt om Hydrographicas medverkan på 
Klubbkonferensen. 

 
Sedan förra mötet var det inte mycket som hänt eftersom många förstås 
haft semester med eller utan båtfarande. 
Vi kunde konstatera att Båtfolket, som fortfarande försöker få till 
höjning av promillegränsen för alkoholintag på sjön, hade skickat ut ett 
nytt informationsbrev med e-posten. Eftersom vi tidigare fattat beslut 
om att vi inte stödjer deras projekt lade vi det bara till handlingarna. 
 
Vi hade fått en förfrågan om seglingsutbildning för vuxna och skickade 
vidare information om att både Grisslehamns MSS och Östhammar har 
genomfört sådan utbildning. Klubbar som är intresserade kan kontakta 
Per Ingemarsson i ÖSS för mer information. Han återfinns i 
seglingssektionen i klubben. 
 
Flera klubbar är på gång att byta ut ledamöter vilket kan bli små 
problem då det är många regler och stadgar att ta in. Ett litet särskilt 
problem är ju BAS och alla klubbar är inte helt uppdaterade.  
 
SBU har genomfört flera informationsträffar om den nya versionen som 
sjösattes nu i september. Det medför att vi förmodligen behöver 
genomföra egen fort- och utbildning i ämnet. Klubbar som har behov av 
mer information och kunskaper i BAS ombeds höra av sig till RBF – 
info@rbf.se 
 
De som redan är aktiva användare men som ändå får problem ska i 
första hand ta kontakt med BAS-coacherna och i andra hand meddela 
Supporten. Vi i RBF:s styrelse önskar också information om eventuella 
problem så vi kan anpassa eventuell utbildning. 
 
Det mesta har som sagt legat nere i sommar men vi vet att möten kring 
Södra Bottenhavet kommer i närtid.  
Något annat som ska ske snart är Båtklubbsdagen som genomförs 12 
november på M/S Eckerö som vanligt. Slutlig kallelse och inbjudan 
kommer under oktober och vi hoppas att många kommer då det var så 
länge sedan vi hade möjlighet att träffas. En förhandsinbjudan har 
redan skickats ut till klubbarna. Saknar du den kan du förstås meddela 
info@rbf.se så skickar vi en till. Innehållet lär bli mycket intressant då 
vi får med Jesper Sannel från Hydrographica som ska informera och 
svara på frågor om Hamnguiden 10.  
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Vidare kan vi få information om SBU:s organisationsprojekt och BAS 
om det behövs. 

 
På miljösidan pågår fortfarande arbete med XRF-mätning av båtbottnar 
på många håll. Norrtälje SS är på gång att mäta och vi kommer att få 
rapport därifrån så småningom.  
 
En annan fråga är markeringar i olika färger på kartan över 
toatömningsstationer som tagits bort. Många stationer får problem och 
det bedöms som hopplöst att försöka hålla kartan aktuell. Så, det är lite 
chansning om man tänker sig besöka en station. Den kanske fungerar, 
eller också inte. 

 
Sjösäkerhetsfråga nummer ett just nu är hur det ska bli med sjökorten. 
De nya utan 3-meterskurva har medfört flera incidenter med 
grundkänningar och rena krascher. Nästa alla instanser har sagt nej till 
korten, men Sjöfartsverket vägrar bekosta en ny sjömätning om de inte 
får mer betalt. 
 
Många seglingskurser har som vanligt genomförts i sommar, hos GMSS 
samt i Östhammar och Öregrund. Även motorbåtskurser (racing) har 
genomförts liksom utbildning för vattenskoterkörkortet. 
 
Nästa styrelsemöte kommer att genomföras 29 september hos Hallsta 
BK. 
 
Klubbar som kan tänka sig att träffa styrelsen i sin hemmahamn, eller 
vill vara värd för ett styrelsemöte hör enklast av sig på info@rbf.se 
 
Vi i styrelsen kommer gärna! 
 
Hälsningar Leif Ehnström och styrelsen 
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