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Barn & Ungdomsverksamhet 

Ungdomsverksamheten är hög prioriterad! Att barn lär sig om värdet och glädjen av hav och vatten 
är viktigt för att få ett hållbart båtliv i framtiden! Titta in på nedanstående länk för 
ledarskapsutbildningar, material och mycket mer som behövs för att få igång en verksamhet i er 
klubb. Passa även på att söka ungdomsbidrag till din klubb, 
http://www.smbf.org/information/ungdomsverksamhet/ 

Miljö 

Miljöfrågorna tar större plats i klubb och båtlivet för varje säsong som går.  Se de senaste 
miljöuppdateringarna här och hur ni i er klubb kan få hjälp med frågor och utbildningar. 

http://www.smbf.org/information/miljo-skargard/ 

Informationsmaterial 

Informationsmaterial angående båtlivet med allt från båtsäkerhet till den senaste sjölagen finns på 
nedanstående länk att ladda ner och lägga i klubbhuset. 
http://www.smbf.org/information/informationsmaterial/   

Säkerhet 

Inför nästa båtsäsong tipsar vi om att säkerhetsbesiktiga din båt. Vi har tips på Besiktningsmän som 
finns i närheten av er båtklubb. Vi erbjuder också utbildningar för de klubbar som inte har någon 
besiktningsman idag. 

http://www.smbf.org/information/sakerhetsbesiktning/ 

Övrigt 

Båtriksdagen 

Årets Båtriksdag var i Luleå i mitten av mars. Båtförbund från hela landet var som brukligt 
representerade och diskussionerna var många. 

Bland annat beslöts, efter en motion från Östergötlands Båtförbund, att tillsätta två arbetsgrupper, 
varav en med SMBF som sammankallande. Den gruppen skall arbeta med ett framtidsprojekt som 
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syftar till säkerställa återväxten av funktionärer inom organisationen. Gruppen skall även försöka 
söka finansieringsstöd för detta genom bidrag från t.ex. svenskt friluftsliv  
Övriga personella resurser i gruppen kommer från Skåne, Blekinge, Östergötland samt Roslagens 
båtförbund. 
 

Den andra arbetsgruppen är en grupp som ska diskutera SBU:s stadgar och långsiktiga mål. 
Arbetsgruppen skall vara en geografiskt representativ arbetsgrupp med uppgift att 
genomföra en genomlysning av SBU:s organisation och verksamhet och föreslå vad som kan 
utvecklas och vad som kan avvecklas 
gruppen ska enligt båtriksdagens beslut: 

• Redovisa efterfrågad medlemsnytta hos båtklubbar och enskilda i konkreta termer 
• föreslå riktlinjer för hur BF ska stödja sina klubbar och vad SBU centralt ska ta ansvar 

för. Rollspelet mellan SBU centralt och BF är en viktig del i SBU verksamhet 
Arbetsgruppen skall redovisa sina resultat vid unionsrådet 2013. Resultatet skall sedan ligga 
till grund för kommande verksamhetsplaner med tillhörande budget. Gruppen tilldelas max 
40.000 kr för omkostnader i samband med möten med mera.. 
SMBF har en representant i denna grupp.  
 
Många undrar ofta med rättighet hur pengarna fördelas inom SMBF och SBU. Information om hur 
det ekonomiska fördelningen är uppdelad finns på nedanstående länk. 

http://www.smbf.org/pengar-verksamhet-smbf-sbu/  

Svenska Sjö 

Båtklubbarnas eget försäkringsbolag, Svenska Sjö, erbjuder följande under våren 2013,  

• De 10 första klubbarna erbjuds en utbetalning på 15 000 kr vid en ökning av minst 25% i 
klubben för antalet försäkrade båtar i Svenska Sjö.  

• Dessutom tillkommer 400 kr per båtnettotillskott oavsett resultatet totalt.  
• Båtägaren får 10% extra premierabatt första året för varje nytecknad försäkring.  

Välkommen med intresseanmälan snarast till nils@svenskasjo.se.  

På deras hemsida hittar du ett utmärkt verktyg att beräkna premier samt annan nyttig information.  

www.svenskasjo.se 

 

Vi i SMBF är till för er båtklubbar, du vet väl att du alltid kan få hjälp med följande: 
 

• Juridisk hjälp   
• Banklån 
• Rådgivning vid stadgefrågor och klubbfrågor 
• Kurser 
• Stipendium till Ungdomsverksamhet 

• Förhandlingshjälp 
• Drivande av frågor mot kommunen 
• Säkerhetsfrågor 
• Miljöfrågor 
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