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att få loss motorn. Bevakning är som alltid det bästa stöldskyddet.

Förbundsinformation nr 3 2018
Klubbkonferens

Skatt eller inte?

Höstens klubbkonferens sker traditionsenligt på m/s Eckerö söndagen den 11
november. Förutom information från förbundsstyrelsen kommer vi att få en genomgång av vad SBU:s miljökommitté arbetar med. Miljöfrågorna är ju aktuellare
än någonsin och det finns flera miljöfrågor
som berör alla klubbar.

För att inkomster i en ideell förening inte
ska beskattas måste vissa villkor vara
uppfyllda. Läs om dem på Skatteverkets
hemsida.
Medlemsavgifter är i regel inte skattepliktiga så därför rekommenderas klubbar
som inte vill betala inkomstskatt att inte
utföra betalda tjänster åt personer som
inte är medlemmar. Avgifter som medlemmar betalar för sin bryggplats, uppläggningsplats etc är olika former av medlemsavgift och detta bör förtydligas i de avgifter
som klubbmedlemmar erlägger. Det är
också en försäkringsfråga för klubben att
ta hänsyn till om man inte endast bedriver verksamhet för sina medlemmar.

Vi ska också berätta om vad som är på
gång i det regionala skärgårdssamarbetet
och få en redovisning av hur sjömätningen
har genomförts under sommaren.
Särskild kallelse skickas ut till alla medlemsklubbar, men reservera den 11 november redan nu.
BAS-utbildning
Alla klubbar har fått inbjudan att anmäla
intresse för att genomgå BAS-utbildning.
Med anledning av inkomna intresseanmälningar så kommer det att ordnas utbildning vid två tillfällen, dels i Hallstavik
och dels i Norrtälje. Vi återkommer till de
berörda när vi har fått förslag på datum
från SBU:s kansli.

Momsplikt är en annan aktuell fråga.
Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort
ett mål i Stockholm att uppläggning mm
av båtar är parkering av transportmedel
och således momspliktig. Läs mera på deras hemsida, mål 5691-17.
Ungdomsverksamhet
RBF anordnar den 25 november ett nytt
ungdomsledarmöte. Det förra som hölls i
februari i år var väldigt uppskattat av deltagarna. Eftersom ungdomsverksamhet är
viktig för våra klubbars framtid och dessutom mycket trevligt både för ungdomarna och för övriga klubbmedlemmar så

Stölder
Båtar på land med utombordsmotorn kvar
är enkla stöldobjekt. Plocka bort drevet
och ta om möjligt bort motorn. Om den
hänger kvar kan det vara bra att backa
upp båten mot en vägg så att det är svårt
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vore det bra om även de klubbar som nu
inte har någon ungdomsverksamhet skickar representanter till träffen för att få lite
kontakter och idéer. Inbjudan skickas till
alla klubbar. Detaljprogram kommer senare.

delserna för att skriva avtal om en hamnoch farledsbeskrivning Arholma –
Sundsvall går in i slutskedet. Vi saknar i
skrivande stund en del medel, men på
klubbkonferensen i november vet vi mer.
Avslutningsvis

Regionalt skärgårdssamarbete

Missa inte klubbkonferensen söndagen den
11 november.

Vårt samarbetsprojekt med Gästriklands
och Hälsinglands Båtförbund, kommuner,
regioner, stiftelser mm går vidare. Aktuellt
nu är utbyggnaden av hamnen i Öregrund
och renovering av Ängskär mm. Förbere-

Inbjudan till alla klubbar är på gång.

Göran Persson
Ordförande i Roslagens Båtförbund
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