
 

  

 

Nyhetsbrev januari 2019 

 

 

God fortsättning 

Under föregående år lade SMBF ner många arbetstimmar på att bringa klarhet i 

Skatteverkets regler om att moms & skatt för båtklubbarna. Frågan är komplicerad 

och det har krävts många och långa diskussioner med såväl Skatteverkets personal 

som med den jurist från BDO som vi anlitat för experthjälp i frågan. Strax före jul 

kunde vi landa i en skrivelse som tydliggör vad som gäller. 

Skrivelse om moms och skatt för Båtklubbar 

Under 2019 kommer SMBF framför allt att fokusera på tre projekt. Det handlar om 

ett forskningsprojekt om inkapsling av bottenfärger; utsättande av svajbojar vid 

klubbholmar samt utarbetande av ny hemsida. Forskningsprojektet kommer, 

förutsatt att sökt LOVA-bidrag bifalles, att genomföras vid Research Institutes of 

Swede, RISE (tidigare Statens Provningsanstalt). Vi hoppas att resultatet kommer 

att visa att det är möjligt att kapsla in bottenfärger. Det skulle underlätta livet för 

många båtägare.  

 

https://media.getanewsletter.com/e685cd12-e9b7-4d78-b653-99123e026e4e.pdf


Vi har förhoppningar att kunna samarbeta med många båtklubbar för utsättande av 

svajbojar vid klubbholmar. Svajbojarna ska vara tillgängliga för SMBF:s 

medlemmar. Hör av er till kansliet om ni är intresserade av att samarbeta med oss i 

ett sådant projekt. 

Idén med hemsidesprojektet är att skapa en app som är nåbar för SMBF:s 

medlemmar, där man ska kunna se sjökortet samt faciliteter i närheten; t.ex. 

gästhamnar, restauranger, tankställen, livsmedelsbutiker etc. Projektet är ännu i sin 

linda och det är många tekniska detaljer som ska lösas. 

Vid Båtdagen den 16 februari kommer vi att berätta mer om våra kommande 

projekt. Läs om Båtdagen längre ner i det här nyhetsbrevet och glöm inte att 

anmäla din båtklubb - både till årsmötet på dagen och till festen på kvällen. 

 

Båtdagen 2019 

Välkommen till årsmöte/Båtdag med Saltsjön-Mälarens båtförbund.  

DAG & TID: Lördagen den 16 februari 2019 kl.13.00.  

Enklare måltid serveras från kl.12.00 

PLATS: Teaterskeppet, Skeppsbrokajen 104 

Närvaroregistrering och inlämning av ombudsfullmakter sker med början 

kl.12.00.  Årsmöteshandlingarna kommer att vara tillgängliga på förbundets 

hemsida www.smbf.org senast tisdag den 22 januari. 

MOTIONER: Motionstiden gick ut den 15 december. 

ANMÄLAN: Anmälan sker via e-post till kansli@smbf.org senast den 25 januari 

KOSTNAD: Årsmötet är kostnadsfritt 

 

Välkommen Båtdagssupé  

DAG & TID: Lördagen den 16 februari kl.18.30. Samling och mingel kl.18.00 

PLATS: Teaterskeppet, Skeppsbrokajen 104, Stockholm 

ANMÄLAN: Anmälan sker via e-post till kansli@smbf.org.  

SMBF står för kuvertavgiften á 650 kr för en person. Medföljande betalar halva 

priset, dvs. 325 kr. Personer utöver det betalar hela kuvertavgiften som ska vara 

SMBF tillhanda senast den 25 januari 2019. Inbetalningen sker till bankgirokonto 

5664-2341. OBS! Bindande anmälan. 

Passa på att göra detta till en trevlig festkväll för er i båtklubben tillsammans med 

andra båtvänner 

Hjärtligt välkommen! 

 

http://www.smbf.org/
mailto:kansli@smbf.org
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Missa inte  

Stora Båtklubbsdagen 
Scandic Talk, Älvsjö. 

Lördag 2 mars kl.10.00-14.30 

Avgift: 295:- inkl. lunch och entré på 

båtmässan Allt för sjön 

Mer information i slutet av januari på 

batunionen.se  

 

 

Glöm inte att 

uppdatera klubbens 

uppgifter i BAS 

Aktuella uppgifter till kontaktpersoner i 

klubben säkerställer att rätt person 

kontaktas vid rätt tillfälle. 

 

 

 

 

Vi besöker gärna din klubb 

Vill ni ha besök av någon från Saltsjön Mälarens Båtförbund? Kanske 

miljökommittén för diskutera miljö med klubben eller klubbstyrelsen? Vi kommer 

gärna på besök. Kontakta SMBF:s kansli på e-postadress kansli@smbf.org eller  

tfn 08-669 12 00, så kan vi komma överens om en tid som passar. 
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