Förbundsråd 2005
Minnesanteckningar från SkBf:s Förbundsråd 2005-11-19
Tid: 2005-11-19
Plats: Scandic Hotell, Segevång, Malmö
Närvarande: 34 ledamöter från 17 klubbar
1. Mötet öppnas
Ordförande hälsade välkommen till Förbundsdagen.
Upprop förrättades och konstaterades närvaro av 34 röstberättigade medlemmar.
2. Inledning
Ordförande presenterade dagens program som handlar om, momsfrågor, IT-projekt, nya hamnboken,
brandskydd, båtklubbsförsäkring, obligatoriskt kompetensbevis.
- Motion om båtregister och båtskatt av väckts i riksdagen. Ordförande anser att det är viktigt att vi
påverkar nu!
- Presentation av hur båtlivet är uppbyggt.
Från Medlemmen till Båtklubben, Förbund, Riksförbund, Riksidrottsförbundet.
SSF är ett idrottsförbund, SBU är en främjandeorganisation.
SXK är en rikstäckande medlemsklubb.
Samarbetet mellan SSF, SBU och SXK genom SBS är regionalt.
- Statistiken för båtlivet visar att det finns > 1 miljoner fritidsbåtar i Sverige. 15% av dessa är
övernattningsbara.
2 miljoner personer ägnar sig åt båtlivet.
5 miljoner svenskar vistas minst en gång per säsong i båt.
Man räknar med ca 10 miljoner bäddnätter per år.
18 000 utländska fritidsbåtar besöker Sverige varje år.
Båtlivet är organiserat i 26 båtförbund och det finns 976 båtklubbar.
Informationen följdes med en allmän diskussion om båtplatser, bl a framkom att det saknas ca 1.6001.700 båtplatser inom Region Skåne idag.
3. Allmän information från SBU
Allmännyttiga ideella föreningar är skatte- och momsbefriade om
- ändamålet framgår klart
- det är en ideell förening
- föreningen är öppen
IT frågor
- statistik om medlemsregistret ligger till grund för redovisningen av röstetalet till Båtriksdagen, till
Båtdagen och är underlag för debitering. Rapportering av statistikuppgifter skall vara SKBF tillhanda
senast 050201.
- funktionärsrapporten ligger till grund för post, inbjudningar, kallelser till klubbarna. Uppgifter om
funktionärerna skall lämnas till SKBF, på utsänd blankett, per den 1 februari eller efter klubbarnas
årsmöten.
- medlemsändringar skall göras för att adressregistret till tidningen Båtliv skall vara aktuellt. Sådana
ändringar kan och bör göras flera gånger per år. Medlems- och adressändringar skall skickas från klubben
direkt till SBU antingen per post eller via Internet.
Observera att dessa blanketter skall skickas till SBU och ej till SKBF!
IT utvecklingen
- Inom SBU pågår projekt om IT utvecklingen 2005-2006. Det blir ett Internetbaserat system för
registrering, information, besiktning.
Hemsidan kommer att skötas av auktoriserad användare. Bl a planeras för hemsida för e-handel för
webbshop.
Nuvarande status är:
- nytt webbhotell
- hemsida till webbhotell
- adressregistret skall testas hos tre förbund samt av SBU
- användarhandboken blir klar i november
- driftstart för förbund och klubbar beräknas i december 2005.
Lotterier
- Båtlotteriet skall beställas direkt via SBU. Lottkostnaden är 25 SEK. Folkspelen Bingolotto, Sverigelotten

och Julkalendern ägs av föreningslivet.
Spelen genererar 600 milj sek till Sveriges föreningar. Önskar man sälja lotter, rekommenderas att
förbundskassören kontaktas.
Personuppgiftslagen, PUL
Information om PUL kommer att skickas till klubbarna.
4. Nya Hamnboken
Informerades om arbetet med nya Hamnboken. Bl a kommer avfallsplanen att bli klart till våren. Fråga
om handboken kommer att tas upp på Båtriksdagen.
Klubbarna rekommenderas att utse miljöombud, teknisk ansvarig och dataansvarig.
5. Brandskyddet i småbåtshamnar
Informationen som handlade om nedanstående, kompletteras med SBU skriften ”Brandsäkert i hamnar
och uppläggningplatser”
- säkerhetsplan för hamnanläggning
- utrymmen för bunkring och farliga arbeten
- information om släckutrustning
- markerade tillfartsvägar som inte får blockeras
- vinteruppställningsplats
- tillräckligt breda transportvägar skall finas utlagda
- endast godkänd utrustning får kopplas till elnätet
- begränsning av privata fordon under sjö- och torrsättningar
- lyftutrustningar
- bestämmelser om tillgänglighet ”första hjälpen” och alarmtelefon
- skall finnas godkänt på högsta antal personer som får vistas i samlingsutrymmen
- skyltning av utrymningsvägar etc
- instruktion för alarmering
- karta visande var olika räddningsutrustning finns och tydlig skyltning
- lättavläst informationsblad för gäster om säkerhet och service i hamnar
- utbildning av funktionärer och klubbmedlemmar.
6. Kompetensbevis på sjön
Informerades kort om arbetet med obligatoriskt kompetensbevis för sjön. Riksdagens trafikutskott har
ännu ej behandlat frågan och någon information finns inte tillstädes.
7. Båtklubbsförsäkringen
Ordförande började informera om båtklubbsförsäkringen ur ett historiskt perspektiv.
År 1967 skapades ”Den organiserade båtsportens egen försäkring”. Idag heter det ”Svenska Sjö –
båtsportens egen försäkring”.
SBU är en av flera intressenter. Försäkringen gäller enbart båtförsäkring.
Genom klubbens medlemskap har klubbar båtklubbsförsäkring, en försäkringsrelation mellan Svenska Sjö
och Svensk Båtunionen.
I grundförsäkringen ingår egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring och hyresförlustförsäkring.
Tillägg kan tecknas för förmögenhetsbrottsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, utökad förmögenhets- och
rättsskyddsförsäkring, styrelseansvarsförsäkring samt olycksfallsförsäkring.
Besiktningsmännen omfattas av kollektiv försäkring.
8. Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och ser framemot många spännande båtlivsfrågor som kommer bli
aktuella under 2006.
Vid anteckningarna
Sven Olsson
sekreterare

