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Båtklubbar anslutna till MBF  

          

NYTT FRÅN MÄLARENS BÅTFÖRBUND  

Onsdag den 8 januari träffades styrelsen 
för årets första styrelsemöte. Följande 
frågor behandlades: 
 
Nyanslutna klubbar till MBF  
Som tidigare meddelats har vi fr.o.m. 
2020 fått tre nyanslutna båtklubbar till 
MBF sin tidigare har tillhört SMBF, Göta 
Båtklubb, Enköping. Enköping Segel-
sällskap samt Stallarholmens  Båtklubb, 
Strängnäs.  
Vi ser deras önskan att övergå till oss 
som ett resultat av vårt arbete för Röka 
ströms återetablering.  
Vi hälsar de nya båtklubbarna välkomna 
till oss. 
 
Seglingsbeskrivning Röka ström 
Tanken att tillsammans med Hydro-                 
grafica låta trycka upp en seglings- 
beskrivning för leden baserat på den nya 
sjömätningen har bordlagts tillsvidare.  
Vi anser att kostnaden är i högsta laget 
ca. 50 tkr. Vi vill därför först undersöka 
möjligheter till att få sponsorer att bidra  
med medel för att kunna genomföra 
projektet. 

 

 

NYTT FRÅN SVENSKA BÅTUNIONEN 

 

Stora Båtklubbsdagen på Svenska Mässan 

i Göteborg lördag 1 februari  

Årets tema är Medlemsnytta och att 

fokuserar på frågor kopplade till 

medlemskapet. 

 Inspiration- och kompetensutvecklings- 

dag den 1 februari för båtklubbs funk-

tionärer.                                                           

Nio olika intressanta föredrag samlade på 

samlade på en dag.                                          

–   10.00-10.50 Varför är BAS så bra         

     Håll tjuven borta                                                 

                         Ansvarsfrihet – så funkar det      

-   11,00-11.50   Bort med anslagstavlan    

                             Barnkonventionen blir lag  

 

Arboga Bk, Borgåsunds Bk, Bk Gripen, Bk Piren,Båtklubben Tor, Bk Vega, BSK Sextanten, BS Lögarängen, 

Engelsbergs Bk, Enhörna Bk, Eskilstuna MBK, Fullerö Bk, Geddeholms Bk, Hallstahammar-Kolbäck Bk, 

Enköpings SSS, Göta Båtklubb, Herresta Bk, Koltundets Bk, Kungsörs MBK, Kungsörs SS, Kvicksunds BF, 

Köpings MBS, Lövsta Bk, Mariefreds Bk, Ringsö Bk, Sandgrynnans Bk, Solviks Bk, Sommaro Bk, Strängnäs 

SS, Stallarholmens Bk, Strömsholms BK, Taxinge Bk, Torshålla MBK, Vintervikens Bk, Västanfors Bk, 

Västerås MBK, Åsunda Bk, Österby Bk 

Västerås MBK, Åsunda Bk, Österby Bk, 
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Förslag till MBF´s förtjänsttecken       

MBF´s förtjänstmedalj utdelas på önske- 

mål från båtklubb ansluten till MBF, att 

tilldelas medlem som under en längre 

tidsperiod utfört ett arbete/insats för 

båtklubbens alt. båtlivets nytta eller 

främjande. Ansökan därom insändes till 

MBF förtjäntmedalj kommittéen ordf. 

Magnus Thelè, tfn. 070- 6324420 è-mail 

magnus.thele@koping.net. Ansökan skall 

vara MBF tillhanda senast den 31 januari 

och förtjänstmedalj utdelas på MBF´s 

båtklubbsdag i mars månad. 

MBF Planeringsdag lördag 25 januari 

Styrelsen beslutade att träffas för en 

planeringsdag den 25 januari, med syfte 

att dra upp riktlinjernas för 2020 års 

verksamhet. På agendan står bl.a. 

följande punkter:                                                             

-   våra arbetsformer                                      

-   verksamhetsmål för 2020                         

-   hur vi kan förbättra informations-           

    utbyter med våra båtklubbar                  

-   få våra båtklubbar att i större                     

    utstäckning än idag medverka vid    

    tillsättande av styrelse och funk-   

   tionärer i MBF 

 

Förbundsårsmöte och Båtdag 

Årsmöte med båtdag är satt till 

söndagen den 24 mars i Västerås. 

Motioner till båtdagen skall vara MBF 

tillhanda senast den 1 februari och 

skickas till styrelsen@malarensbf.se  

Kallelse med dagordning , verksamhets-

berättelse , motioner och valbered- 

nings nomineringar utsändes senast 3 

veckor före Båtdagen. 

 

 

                   

 -   13,00-14.05 Ekonomistyrning båtklubb          

    Ungdomssatning åtklubb      

     Så har vi aldrig gjort              

    lyckas med förändring                 

     14.00-15.20  Kan mitt båtliv rädda  

                            havsmiljön 

Deltagaravgiften för Stora Båtklubbsdagen 
är 295 kr/person och inkluderar föredrag, 
lunch och inträde till Båtmässan. 

Betala till Swishnummer 123 238 46 67 
eller till BankGiro 810-4515 (Svenska 
Båtunionen) inom 10 dagar från denna 
anmälan. Ange "SKBDV+namn" i 
meddelandet. 
Avgiften är 290 SEK per deltagare. I 
avgiften ingår föredrag, lunch samt inträde 
till Båtmässan. Sista anmälningsdag är 

den 27 januari 

 
 
 
Erbjudande om hjärtstartare till 
båtklubben 

SBU har tillsammans med Svenska Sjö 
och Livräddarna i Waxholm tagit fram 
ett mycket förmånligt erbjudande 
gällande hjärtstartare. Erbjudandet 
omfattar två olika modeller: Philips HS1 
som är gjord för förvaring inomhus i 
torra miljöer och Philips FRx som klarar 
tuffare miljöer och som finns ombord  på 
bland annat Kustbevakningens och 
Sjöpolisens båtar.                         
Hjärtstartare är en investering i 
medlemmarna och bör finnas på varje 
båtklubb. Vår leverantör Livräddarna  

mailto:magnus.thele@koping.net
mailto:styrelsen@malarensbf.se
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Valberedning 
Mälarens båtförbund organiserar idag 
37 båtklubbar i Mälaren.                        
Dess styrelse och funktionärer väljs av 
båtklubbarna och tillsätts på vårt 
årsmöte Båtdagen i mars månad.            
Vi vet redan nu att följande befattningar 
blir vakanta, ordförande, kassör, miljö-
och båtsäkerhetsombud samt 2 
personer i valberedningen. 
Vi uppmanar nu våra båtklubbar att 
aktivt deltaga i arbetet med att finna 
personer från sin klubb att deltaga i 
MBF-styrelse och kommittéer. Hör- av er 
till vår ord. Yrjö Björkqvist tfn 070 249 
3212 eller sekr. Hans Wester 0731-
566690. 
 
Medlemsavgift till MBF 2020 
Avgiften är oförändrad för 2020 till 
såväl SBU som MBF.                          
Avgiften tas ut baserat på antalet med- 
lemmar som ni har registrerat i BAS. Vi 
ber er därför se över ert registrerade 
medlemsantal och rapporter aktuellt 
antal medlemmar vid årsskiftet 
2019/2020. Rapport skall vara inlagt i 
BAS senast den 31 januari 
 
BAS-support 
Ni vet väl om att ni kan få hjälp med att 
installera och hantera vårt admini-
strativa föreningsstöd BAS genom vår 
BAS-support. Kontakta Lennart Nilsson 
på tfn 076-0511853 eller via mail 
lennart@utopibat.com 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

ställer också upp med support och 

tillhandahåller tillbehör och andra 

livräddningsprodukter. 

 

Stora Båtklubbsdagen Ost arrangeras 
på Allt för sjön i Älvsjö den 7 mars. 
Inbjudan och anmälan kommer att 
skickas ut tisdagen 4 februari. 
 

Svenska Båtunionen tycker 

 

Unionsstyrelsen har tagit fram ett 
manifest som ska ligga till grund för våra 
viktiga ståndpunkter och hur vi driver vårt 
påverkansarbete inom Svenska 
Båtunionen. Manifestet berättar vad vi 
tycker inom områdena: Sjösäkerhet, miljö, 
utbildning, lagstiftning, och beskattning. 
Manifestet presenterades för våra 
förbund i samband med Unionsrådet     
17-18 november 2018.        

För att tydliggöra vad Svenska 
Båtunionen anser i viktiga frågor 
som gäller båtlivet har vi formulerat 
följande ståndpunkter 

OM SJÖSÄKERHET 
– Alla båtar som färdas på sjön ska ha 
ordning och reda ombord. 
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– Den som kör båt ska visa hänsyn mot 
andra båtar, människor, djur och miljö. 
– Flytväst ska finnas ombord på alla båtar i 
tillräckligt antal och i rätt 
storlek för dem som finns ombord. 
 
OM MILJÖ 
– Hänsyn till miljön ska tas i alla delar av 
båtlivet på vattnet såväl som på land. 
– Båtägare ska ha kunskaper om hur 
båtens skötsel, framfart och hur 
livet ombord påverkar miljön och 
därigenom fatta beslut utifrån minsta 
möjliga miljöpåverkan. 
– Produkter som används i båtlivet och 
som kan påverka miljön negativt 
ska användas med eftertanke och i 
enlighet med gällande regelverk. 
– Metoder och produkter ska väljas efter 
minsta miljöpåverkan utifrån de 
förutsättningar som råder där båten har 
sin hamn och i de vatten den färdas i. 

 

OM LAGAR OCH REGLERINGAR 

– Beslut om nya eller ändrade lagar och 

regler som avser båtlivet ska       

baseras på adekvata fakta, grundad 

forskning och ett verkligt     

regleringsbehov.  

– Båtlivet ska vara en aktiv part under 

hela beslutsprocessen gällande     

lagar och regler som påverkar 

utövandet av båtliv. 

– Allemansrätten och strandskyddet är 

särskilt viktiga att värna. 

OM UTBILDNING 
– Den som framför en båt ska ha 
tillräckliga kunskaper för att göra det 
på ett säkert sätt utifrån de 
omständigheter som kan råda. 
 
 
 

 
 
– Det är rimligt att högre krav ska ställas 
på den som framför en båt 
då riskerna är högre, det vill säga: med 
hög fart, när man är ensam 
ombord och när det är råder mörker eller 
hårt väder. 
 
OM BESKATTNING 
– Arrendeavgifter för mark och vatten som 
brukas för ideella och allmännyttiga 
båtklubbars verksamhet ska vara fri från 
momsplikt. 
– Momsen på gästhamnsavgifter ska 
sänkas till motsvarande för 
campingplatser på land. 
– Arbete i en båtklubb ska kunna ske på 
samma villkor som för 
idrottsrörelsen. 
 
Svenska Båtunionens styrelse 2018 

 
Tillsammans skapar vi det goda 
båtlivet 
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