
 
Nyhetsbrev november 2019 

 

Båtdagen 2020 

Alla SMBF-anslutna båtklubbar är varmt och 
hjärtligt välkomna till Båtdagen 2020,  

lördagen den 15 februari på Teaterskeppet, 

som ligger förtöjd vid Skeppsbron. 

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar kastar 
vi loss, äter en god  

supé, umgås och har trevligt tillsammans.  
 

Nominering ska vara valberedning@smbf.org tillhanda senast den 30 nov.  
 

Motioner ska vara SMBF:s styrelse tillhanda senast den 15 dec.  

Skicka nomineringar till kansli@smbf.org  

Program, tider och ytterligare detaljer kommer i separat kallelse 

Kom och var med och påverka båtlivet i vårt område! 

*********************************************************************** 

Miljökonferens 2019 
Missa inte att anmäla dig och din klubb till årets miljökonferens? 

Konferensen genomförs torsdagen den 28 november kl. 18.00-21.00 på 
Tellus fritidscenter i Hornstull. Anmälan senast 25 november till 

kansli@smbf.org 

***********************************************************************

Årets båtklubb 2020 

Dags att anmäla båtklubben till tävlingen 

om Årets Båtklubb, som nästa gång firar 
tioårsjubileum. Vinnande båtklubb 

erhåller vinster för över 100 000 kronor. 
Sista dagen att anmäla sin båtklubb är 

den 10 januari 2020. aretsbatklubb.se 

Läs mer och nomineringsblankett  

 
*********************************************************************** 
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Båtretur året ut 

Tack vare skrotningspremien finns 
det möjlighet att lämna båtar på upp 

till tre ton kostnadsfritt under hela 
2019. Båtretur bjuder på frakten om 

man lämnar minst fyra båtar vid 
samma tillfälle. Läs mer om 

Båtretur här  (båtretur.se) 

 

*********************************************************************** 

Deklarationsseminarier 

Under hösten har SMBF i samarbete med KPMG genomfört två seminarier 

där vi rett ut begreppen om momsplikt, allmännyttiga båtklubbar och fått 
deklarationstips.  

 
Deltagarna har fått möjlighet att ställa frågor som gäller just deras 

klubbar. Seminarierna har varit mycket uppskattade.  Vi vill nu veta om 
din klubb skulle vara intresserad av att vi kör ytterligare en omgång 

deklarationsseminarier efter jul. 

Hör av dig med intresseanmälan till kansli@smbf.org 

 

*********************************************************************** 

Träffa förbundsstyrelsen  

Vi kommer gärna på besök hos klubbarna. Hör av er så bokar vi in tid för 

besök hos er på årsmöte, styrelsemöte eller ett helt vanligt medlemsmöte 

eller vid något annat tillfälle. Hör av er till kansliet om ni vill ha besök. 

*********************************************************************** 

 

Kontakta SMBF: 

Vi finns på plats i Gula Villan Bergviksvägen 10 i Bromma,  

måndag-torsdag kl.09.00-15.00 

Kontakta oss per telefon 08-669 12 00 

E-post: kansli@smbf.org 

Följ oss på facebook: Saltsjön Mälarens Båtförbund 
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