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Klubbkonferens

graphica svarar för produktionen. Mer information om hur det går kommer på Båtdagen i mars.

Årets klubbkonferens genomfördes den 11
november på m/s Eckerö. Efter några
sena återbud var vi totalt 32 personer som
fick lyssna till mycket intressanta redovisningar från SBU:s Miljökommitté och
Skärgårdsenheten i Söderhamns kommun. Klubbar som valde att inte delta
missade både en för alla viktig miljöinformation och en redovisning av samarbete och sjömätning som har genomförts i
vårt område. Förbundsstyrelsen informerade också om aktuella frågor.

Försäkringar
Svenska Sjö är vårt eget försäkringsbolag
som ägs av båtorganisationerna. SBU har
25 % i bolaget där vi både kan påverka
försäkringsvillkoren och ta del av överskottet. Den omfattande båtklubbsförsäkringen ingår i klubbens medlemsavgift till
RBF/SBU. Har klubben rätt försäkring av
sina anläggningar? Är klubben onödigt
dubbelförsäkrad i flera bolag? Vilka förmåner har klubbmedlemmarna och båtägarna? Gå in på Svenska Sjö:s hemsida
www.svenskasjo.se och läs. Där finns all
information om försäkringarna.

Unionsråd
SBU:s Unionsråd med deltagande av Unionsstyrelsen, SBU:s kommittéer, Kansliet
och Båtförbunden ägde rum helgen efter
klubbkonferensen den 17-18 november på
Djurönäset. Från RBF deltog ordförande,
sekreterare och kassör. Unionsrådets viktigaste uppgift är att tillsammans med
Unionsstyrelsen bereda nästkommande
års verksamhetsplan och budget för SBU,
men det var många andra ämnen som behandlades under två intensiva dagar. Alla
handlingar inför Unionsrådet och en del
bildpresentationer finns på
www.batunionen.se.

Årsrapport
Alla klubbar måste som vanligt lämna en
årsrapport om antalet medlemmar mm.
Uppgifterna hämtas av SBU:s kansli från
BAS den 1 januari. Sedan har klubbarna
månaden på sig att acceptera eller rätta
uppgifterna i BAS. Därefter låses årsrapporten. Medlemsredovisningen i årsrapporten ligger till grund för vilken avgift
klubben ska betala, liksom vilka som omfattas 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 hur man gör så finns
en tydlig instruktion på SBU:s hemsida
www.batunionen.se eller följ den här län-

Regionalt skärgårdssamarbete

Arbete pågår för att ta fram en hamn- och
farledsbeskrivning från Arholma till
Sundsvall. Finansieringen är äntligen säkrad. RBF är sammanhållande och nästa
steg är att skriva ett avtal med Skagerrak
Forlag A/S som i samarbete med Hydro1

ken https://www.youtube.com/watch?
v=neDzpPgHrAs&feature=youtu.be eller
kontakta förbundsstyrelsen så hjälper vi
till.

tresset är lika skralt då så lägger vi nog
ner förbundsstyrelsens ansträngningar
och de klubbar som vill ha ett ungdomsledarmöte får själva arrangera det.

Valberedningen

GDPR i båtlivet

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 gemensamma intressen. Nominera lämpliga och villiga personer! De behöver 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 omval
ska nomineras om ni vill att de ska fortsätta med sina uppdrag. Den enskilda
klubben eller den enskilda klubbmedlemmen har liten möjlighet att påverka hur
myndigheter m.fl. hanterar båtlivet. Hur
ser styrelsen ut i dag? Titta på RBF:s hemsida www.rbf.se . Vilka valdes in på förra
båtdagen? Titta i protokollet som finns på
hemsidan. Den som föreslås ska vara vidtalad och acceptera nomineringen. Vid frågor: Kontakta valberedningens sammankallande Eyvor Gullmarstam,
eyvorgul@gmail.com

Organisationer som behandlar personuppgifter omfattas av EU-förordningen GDPR,
och måste redovisa vad som lagras och
varför. Det räcker inte att ha ett meddelande på hemsidan att man följer reglerna – man måste redovisa exakt hur man
hanterar uppgifterna t.ex. i en GDPR-plan.
Grunden är att den som finns i registret
ska kunna se allt och kunna påverka vad
som sparas. Vissa känsliga personuppgifter får inte registreras alls. Uppgifterna
som lagras ska vara adekvata, relevanta
och inte för omfattande i förhållande till
ändamålet. De får inte förvaras i en form
som möjliggör identifiering av den registrerande under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Det kanske låter
kryptiskt men betyder att uppgifterna ska
lämna registret om personen lämnar klubben.
Klubben är personuppgiftsansvarig för
den behandling av personuppgifter som
görs i klubben. Det är därför nödvändigt
att klubben skapar ett GDPR-projekt som
leds av en utsedd person. Det är många
regler och uppgifter som behövs men på
SBU:s hemsida finns mer information.

Ungdomsledarstipendiet
Vi påminner om RBF:s ungdomsledarstipendium. Bestämmelser för stipendiet
finns på www.rbf.se. Ansökan skall vara
insänd till förbundsstyrelsen senast den 1
februari.

Vi rekommenderar starkt att någon eller
några från styrelsen går någon av de
GDPR-kurser som SBU anordnar. Se
SBU:s hemsida www.batunionen.se. Där
finns också en bildpresentation om GDPR.

Ungdomsledarmöte
Det planerade ungdomsledarmötet den 25
november ställdes in. Det var trots påminnelser tyvärr bara sex anmälda och vi betalade tillbaka det bidrag som vi fått från
SBU. Om klubbarna vill fortleva krävs att
fler ungdomar kommer in i verksamheten.
Vi gör ett nytt försök nästa år, men om in-

BATSECO-Boat
RBF deltar i projektet som är ett EUprojekt för bättre och smartare båtlatrintömning. (Den som är intresserad kan
Googla enligt rubriken). Två nya stationer
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ska placeras i Norrtälje kommun och vi är
med och försöker påverka var de hamnar.
Kontakta förbundsstyrelsen om du vill försöka påverka var de ska placeras.

Avslutningsvis

Styrelsen tackar för förtroendet att få företräda båtklubbarna i vårt förbund.

Båtdagen 2019
Göran Persson
Ordförande i Roslagens Båtförbund

Båtdagen äger rum söndagen den 24 mars
på m/s Eckerö. Kallelse kommer senare.
Klubbarna är välkomna med motioner enligt stadgarna. Det är ju inte bara vi gubbar som nu sitter i styrelsen som ska behöva ha alla idéer. Eller…

Alla tillönskas en fridfull Jul och
ett Gott Nytt Båtlivsår.
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