Förbundsinformation nr 1 2018
des så hade vi ett informationsblock som
bland annat handlade om nystarten av förbundets ungdomsverksamhet, säkerhetsbesiktning, nya bestämmelser för kameraövervakning, miljöinformation med exempelvis var vi vill placera nya toatömningsanläggningar mm. Båtdagen avslutades traditionsenligt med ett välsmakande påskbord.

Bli havstulpanobservatör!
Svenska Båtunionen tar i sommar över den
miljövänliga tjänsten
”Havstulpanvarningen” från Skärgårdsstiftelsen. Vi behöver nu fler observatörer till
havstulpanvarningen! Det är enkelt, kul och
du bidrar till ett mer miljövänligt båtliv…
Läs mer om hur du gör på
www.båtunionen.se

Roslagens Båtförbunds ungdomsledarstipendium
Ungdomsledarstipendiet som består av ett
diplom och 5 000 kr gick i år till Pernilla
Ingvarsson Östhammars Segelsällskap.
Pernilla har i många år bedrivit en framgångsrik ungdomsverksamhet. Läs mer om
detta på ÖSS hemsida www.öss.se.

Årsrapporten
Trots flera påminnelser var det ungefär hälften av våra medlemsklubbar som inte lämnade årsrapport för den 31 januari. Om de
preliminära uppgifterna är felaktiga ställer
det till en hel del onödigt arbete både för
klubbarna och kassören i förbundsstyrelsen
och inte minst för SBU:s kansli. Nu är det
gott om tid till nästa årsrapport att lära sig
hur man gör för den som inte vet vad det är.
Att lämna årsrapporten tar ca fem minuter.
Vi i styrelsen hjälper gärna till.

Båtriksdagen
Båtriksdagen hölls i år den 7-8 april i Göteborg och sammanföll med SBU:s 90årsjubileum. Förhandlingarna genomfördes
i sedvanlig god anda och våra motioner som
presenterades på Båtdagen bifölls. Ulf
Grape från RBF:s och Norrtälje SS styrelse
invaldes i Unionsstyrelsen där han utöver
en del annat kommer att hantera ungdomsfrågor. Bra!

Båtdagen
Båtdagen avhölls den 25 mars på m/s Eckerö. Delegater från 10 klubbar deltog och vi
var totalt 37 personer. Förutom årsmötesförhandlingarna där alla funktionärer omval1

Regionalt skärgårdssamarbete

Arbetet går vidare. Vid Båtdagen presenterade vi den planerade utbyggnaden av
Öregrunds hamn, restaureringen av kajen i
Ängskär, den planerade utbyggnaden i
Karlholm mm. Förhandlingarna om att få
en hamn- och farledsbeskrivning fortsätter.
Det som återstår att lösa är den slutliga
finansieringen där SBU och samtliga sju
kustkommuner från Östhammar till Nordanstig deltar. Förhoppningsvis kan vi under
året skriva ett avtal så att fältarbetena
kommer i gång. Mer om detta i senare förbundsinformation.
Besök vid klubbar

Eftersom RBF inte har någon klubblokal så
håller vi också gärna våra styrelsemöten hos
klubbarna. Då får vi även en bättre personkontakt och kan lära oss mer om de olika klubbarna.
Vi har hittills i år besökt två klubbar för information och hållit styrelsemöte hos tre. Som
sagt: Hör av er så kommer vi.
Avslutningsvis

Nu är vårrustningen i gång. För miljöns skull:
Måla inte båten med förbjuden färg!
Göran Persson
Ordförande i Roslagens Båtförbund

Styrelsen besöker gärna våra medlemsklubbar för information och diskussion. Många
av klubbmedlemmarna vet inte vad de får
för pengarna. I Båtliv nr 2 2017 finns en bra
sammanställning av hur SBU-avgiften fördelas. Vi har besökt några klubbar men
kommer gärna tillbaka och besöker gärna
fler för att berätta om vad RBF gör. Anmäl
intresse till info@rbf.se.
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