Nyhetsbrev november 2018

Momsregistrering för båtklubbar
Om din klubb får ett beslut eller förslag
till beslut om momsregistrering,
vänligen ta kontakt med SaltsjönMälarens Båtförbund för vidare
rådgivning/biträde vid besvarandet av
frågan.

Villkor för att inkomster ska bli skattefria i en ideell förening
•

Ändamålskravet; Föreningens syfte ska vara till nytta för allmänheten

•

Verksamhetskravet; intäkterna ska till 90 % användas till att uppfylla

ändamålskravet
•

Fullföljandekravet; Minst 80 % av föreningens inkomster ska användas till att

uppfylla föreningens syfte

•

Öppenhetskravet; Föreningen ska vara öppen för alla som vill bli medlemmar

Läs mer på Skatteverkets hemsida

Miljökonferens den 29 november
Torsdag den 29 november kl.18.3021.00 arrangerar Saltsjön-Mälarens
Båtförbund den årliga miljökonferensen
på Tellus Fritidscenter på Lignagatan
8. Fika (kaffe/the & smörgås) serveras
från kl.18.00.
Anmälan till kansli@smbf.org,
senast torsdag den 22/11

GDPR-utbildning
Känner ni till styrelsens ansvar gällande GDPR och personuppgifter? Om inte, så
behöver ni gå en GDPR-utbildning som vänder sig till organiserade Båtklubbar.
Utbildningen vänder sig till båtklubbsstyrelser och till dem som behandlar
personuppgifter för sin klubbs räkning.
När: tisdag 11 december klockan 18.00 – 21.00
Var: Svenska Båtunionen, af Pontins väg 6, Stockholm (Djurgården)
Läs mer och anmälan

Kallelse till Båtdag 2019
Härmed kallas representanter för er båtklubb 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.
Kompletta Båtdagshandlingar, inklusive ombudsfullmakter, postas till
medlemsklubbarna senast tisdagen den 22 januari. Handlingarna kommer samma
dag även att vara tillgängliga på förbundets hemsida www.smbf.org
MOTIONER: Motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast lördag den 15
december.
ANMÄLAN: Anmälan sker via e-post till kansli@smbf.org senast den 25 januari

Inbjudan till Båtdagssupé
Härmed kallas representanter för er båtklubb till Båtdagssupé med SaltsjönMälarens Båtförbund.
DAG & TID: Lördagen den 16 februari kl.18.30
PLATS: Teaterskeppet, Skeppsbrokajen 104, Stockholm
ANMÄLAN: Anmälan sker via e-post till kansli@smbf.org. I år står SMBF 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!

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.
Nu finns vi på Facebook! För att gilla vår sida, klicka på facebookikonen nedan.
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