
 

 

Nyhetsbrev nr 1 2018 
 

Hej Båtvänner 

Snön ligger tungt på taken och endast den vårrustande Båtägaren är vaken. Men ha förtröstan, våren 

är på gång med stormsteg. Här kommer SMBFs första nyhetshetsbrev för året. 

 

Aktuellt från SMBF 
 

Ny Ordförande i SMBF 

Båtdagen som är SMBFs årsstämma har ägt rum och vi välkomnar Bertil Sjöholm som ny Ordförande 

för förbundet. Bertil har tidigare varit Ordförande för Stockholms Segelsällskap och är också medlem 

i Nautiska Klubben. Bertil är en gammal flottist som mitt i livet sadlade om till att vara en drivande 

profil i näringslivet. Båtliv är en stor del av hans hjärta. 

 

Möte om arrenden 
SMBF kallar till ettn möte den 15 april kl 10 - 12 på Tellus fritidsgård 
Adress: Lignagatan 8 vid Hornstull i Stockholm. 
 
Samtliga båtklubbar inom SMBF kallas till möte enligt ovan angående arrenden och prissättning av 
Båthamnar och varv. Aktuellt just nu är Stockholm stad, varför vi vill att åtminstone samtliga klubbar 
inom Stockholms kommun sänder minst en representant. Det är viktigt att alla hörsammar kallelsen 
för att visa enighet och gemensam styrka. Det stärker oss i förhandlingar med staden. 
 
Kan vi säga att samtliga 91 klubbar var närvarande och ställer sig bakom våra slutsatser, innebär det 
styrka. Uppstår liknande problem i en annan kommun, är det bra om nu ej berörda klubbar deltagit 
och också ställde sig bakom vår uppfattning. 
SMBF kommer att låta en erfaren och välrenommerad revisor, granska stadens kalkyler. 
 
Anmälan sker till SMBF:s kansli på mail kansli@smbf.org eller per tfn 08-6691200. Anmäl med klubb, 
representanter och tfn till den som representerar klubben. Om svar anhålles före den 26 mars. 
Jag ber Er svara innan dess. Vi kommer att ringa de klubbar, som inte svarat för att efterhöra 
varför ( t.ex att de inte fått kallelsen ). Väl mött de 15 april.  
 
Momsen 

Momsfrågan är ännu inte avgjord. Enligt Högsta Förvaltningsdomstolen kommer ett besked att 

lämnas längre fram i vår.  

 

Klubbbesök 

Vi i SMBF kommer gärna till er klubb på besök under exempelvis ett styrelsemöte för att möta era 

frågor och berätta om er medlemsnytta. Tveka inte att höra av er till oss så ses vi. Vi står för 

fikabrödet om ni står för kaffet. Kontakta oss på kansli@smbf.org eller på 08-6691200 så ses vi. 

 

 

 

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


Uppdatering av adresser i Bas 

Vi i SMBF kommunicerar med er klubbar på både telefon och mail. Därför är det viktigt att ni 

uppdaterar era adresser hos oss i BAS-systemet. Inom kort så ska vi skicka ut årets medlemsavgifter 

och då är det viktigt att de hamnar rätt. Så gå in så snart ni kan och uppdatera om ni exempelvis har 

en ny styrelse. 

 

Miljöfrågor 

Remiss från Länsstyrelsen 
En remiss har kommit in gällande den framtida regionala vattenförsörjningen. Befolkningen i 
vår region växer lavinartat och dricksvattenförsörjningen ställs inför stora utmaningar och 
måste byggas ut. SMBF har inget att erinra mot remissen men betonar vikten av en fortsatt 
möjlighet att kunna söka LOVA-bidrag för miljöfrämjande åtgärder i klubbarna samt att 
kommunerna i samråd med Länsstyrelsen måste hitta en lösning för att få bort övergivna 
båtar från våra vatten. 
 
Miljökonferens 
Svenska båtunionen har nyligen haft en miljökonferens, med representation från förbund 
och klubbar över hela landet, där Båtmiljöfrågor diskuterades. Presentationer från föreläsare 
på konferensen kommer inom kort att läggas ut på www.batunionen.se . 
 
Lova Bidrag 
Sedan årsskiftet gäller nya regler för Lova-bidrag. Bland annat så kan man numera söka 
bidrag för upp till 80% av beloppet som man betalar för exempelvis blästring. Läs mer på 
följande länk: https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--
och-vattenmiljoanslaget/lova.html 
 

Övrigt 

 
Båtklubbslån 
Inför årets omförhandling av avtalet mellan SBU och Swedbank har banken valt att säga upp det 
samarbetsavtal som gällt båtklubbspaket och båtklubbslån. Uppsägningen gäller fr.o.m. 2018-01-01. 
Banken anger som skäl att de efter intern omorganisation inte längre erbjuder avtal i nuvarande 
utformning och upplägg. 
Alla hittills ingångna låneavtal mellan båtklubbar anslutna till SBUs regionala förbund och Swedbank 
löper dock vidare enligt resp. avtals villkor. Båtklubbspaketet har haft en rabatt på årsavgiften för 
Båtklubbarna inom SBU. Denna rabatt försvinner från 2018. Banken erbjuder fortsatta tjänster men 
enligt deras normala pris för föreningar. Svenska Båtunionen hälsar att de beklagar detta och arbetar 
nu på att hitta en motsvarig lösning. 

GDPR- Den nya dataskyddslagen 
Nu är snart den nya dataskyddslagen här. För att förenkla det något kan man säga att om klubben 
uppfyller kraven i personuppgiftslagen (PUL) idag så påverkas inte så väldigt mycket, kraven är i stora 
drag ganska lika. GDPR är dock lite skarpare i vissa krav på “ordning och reda” och transparens. 
Klubben behöver dokumentera och följa upp mer än tidigare. Man behöver också upprätta rutiner 
för incidentrapportering. När man upptäcker ett dataintrång (“data breach”) i sitt system skall man 
rapportera till nationell tillsynsmyndighet (Datainspektionen, som snart byter namn till 
Integritetsskyddsmyndigheten). Svenska Båtunionen har gjort en checklista över vad man bör tänka 
på, se följande länk:  
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTt6PWDD1SMB6J9gPZ1nkRyeq9N30avN6ot_KWB-
r_LRaiCimL45slDybbWMwkWbg7oKrii9hWrsrCo/pub 
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Stoppa tjuven – Ett stöldförebyggande projekt för båtklubbar 
Svenska Sjö har startat ett projekt som ska minska stölderna hos er klubbar. År man med i projektet 
så reduceras självrisken bland annat. Läs mer på följande länk: 
https://svenskasjo.se/stoppa-tjuven-ett-stoldforebyggande-projekt-batklubbar/ 
 

Ett guide till ett säkert båtliv 
Sjöfartsverket har tagit fram en publikation där de informerar om hur man kan ha ett säkert båtliv. 
Publikationen finns att se och ladda ner på följande länk: 
http://www.sjofartsverket.se/sv/Batliv/Guide-for-sakert-batliv/ 
 
Vi önskar er fina vårrustningshelger 

SMBFs styrelse 
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