
En inspirations- och kompetensutvecklingsdag 
för alla våra båtklubbsfunktionärer.
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Hylla Årets Båtklubb*
Den 4 februari kl. 11.00 avslöjas vilken båtklubb i landet som får det prestigefyllda 
priset, Årets Båtklubb.Priset går till en klubb, ansluten till något av Svenska Båt- 
unionens båtförbund, som i sitt arbete har skapat goda förutsättningar för gott 
kamratskap, trivsam samvaro, gott sjömanskap, sjösäkerhet och förståelse för en 
god miljö hos sina medlemmar.

PROGRAM FÖR STORA BÅTKLUBBSDAGEN
ÄMNEN OCH FÖREDRAGSHÅLARE

Minskad båtklubbsadministration med BAS
Svenska Båtunionen erbjuder alla båtklubbar ett webbaserat 
administrationsprogram som kallas BAS, Båtunionens Admi-
nistrativa System. Programmet hanterar alla former av admi-
nistration som medlemsutskick via mail och sms, hantering av 
båtplatser på land och i vatten, fakturaavisering och mycket 
mer. Föredraget presenterar systemet och dess möjligheter att 
förenkla arbetet i Båtklubben.
Föredragshållare: Patrik Lindqvist, Projektledare för BAS och 
anställd vid Svenska Båtunionens kansli

Är våra funktionärer olycksfallsförsäkrade  
när de jobbar för klubben?
Båtklubbar anslutna till Svenska Båtunionen är försäkrade ge-
nom Svenska Sjö. Per Grywenz, VD Svenska Sjö och Mikael 
Walther från Trygg Hansa går igenom båtklubbsförsäkringen 
och berättar om vilket försäkringsskydd båtklubben och dess 
funktionärer har.
Föredragshållare: Per Grywenz, VD Svenska Sjö och Mikael 
Walther från Trygg Hansa

Systematiskt miljöarbete i båtklubben
Idag ställs högre och högre krav på båtklubbars miljöarbete. 
Svenska Båtunionen har tagit fram utbildningar, handledningar 
och checklistor för att förenkla arbetet för er som sköter miljö-
arbetet i båtklubben med ideella krafter.
   Föredraget presenterar Svenska Båtunionens material för 
Systematisk miljöarbete och ger exempel goda exempel på 
hur man kan jobba proaktivt med miljöfrågor.
Föredragshållare: Peter Karlsson, Verksamhetschef vid 
Svenska Båtunionens kansli

Konsekvenser av momsbeslut på båtklubbsarrende
Skatterättsnämnden i Stockholm har gett markägare 

rätt att debitera moms på arrende för båtklubbar. 
Beslutet är nu delvis överklagat av Stockholms 
stad. Vad innebär beslutet och vilka konsekvenser 

får det för båtklubbar på arrenderad mark?
Föredraget reder ut frågeställningarna och vil-
ka konsekvenser överklagandet kan komma 
att innebära.
Föredragshållare: Bengt Gärde, advokat 
och ordförande i Svenska Båtunionen

Med Stora Båtklubbsdagen vill vi skapa en dag fylld av inspiration och kompetensutveckling för 
alla våra tusentals frivilliga båtklubbsfunktionärer, eller som vi vill kalla er: Våra Båtlivshjältar!
Stora Båtklubbsdagen arrangeras av Svenska Båtunionen som är paraplyorganisation för 

25 regionala förbund, Navis, Kungliga Motorbåtsklubben och fler än 900 båtklubbar.

Våra föredrag 2017
Du väljer själv hur du vill lägga upp din Stora Båtklubbsdag 
och vilka föredrag du vill gå på. I entrébiljetten ingår fritt in- 
träde till mässan hela dagen. I priset ingår även lunchvoucher 
för dagens rätt eller till värdet angivet på vouchern i restau-
ranger inom mässan.

* Anger att föredraget endast hålls på Båtmässan i Göteborg. 
# Anger att föredraget endast hålls på Allt för sjön i Älvsjö, 
Stockholm.



Klara investeringen i er båtklubb med hjälp  
av båtklubbslån från Swedbank
Som ideell förening får man inte lägga upp pengar i stora 
högar, vilket gör det svårt att samla ihop eget kapital för 
inköp av t.ex. bryggor eller andra stora investeringar.
   Genom att vara ansluten till Svenska Båtunionen kan även 
en ideell förening få tillgång till lån genom vår samarbetspart-
ner Swedbank. Föredraget går igenom villkor och förutsätt-
ningar för att få båtklubbslån.
Föredragshållare: Representanter från Swedbank

Medlemskommunikation med hjälp av sociala medier
Sociala medier skapar stora möjligheter för kommunikatio-
nen inom båtklubben om de hanteras rätt. Föredraget går 
igenom grunderna för medlemskommunikation med sociala 
medier och ger exempel på både framgångar och motgångar.
Föredragshållare: Lisa Possne Frisell, Kommunikatör och 
anställd vid Svenska Båtunionens kansli

Styrelsens ansvar i båtklubben
Att sitta i styrelsen i en båtklubb är både intressant och gi-
vande, men innebär också ett ansvar. Föredraget går igenom 
grundläggande föreningsjuridik för dig som arbetar i en båt-
klubbsstyrelse eller är intresserad av att lära dig mer.
Föredragshållare: Kristian Ehrling, jur.kand. och ledamot i 
Svenska Båtunionens styrelse

Med reservation för ändringar.

Uppgradera samverkan i båtklubben med CoBoats
Svenska Båtunionen fortsätter att stötta medlemsklubbarnas 
brotts- och skadeförebyggande arbete. Därför utökar SBU nu 
samarbetet med Grannkompaniet AB, som tagit fram båt-
klubbskommunikationsplattformen Coboats som är ett digitalt 
verktyg för grannsamverkan i båtklubben. 
Coboats grundare Alexis Nicou och Johan Furugård berättar 
mer om hur en båtklubb enkelt kommer igång, gör en livede-
monstration av plattformens olika funktioner och berättar mer 
om hur samarbetet med båtklubbar inom Svenska Båtunionen 
fungerar.
Föredragshållare: Alexis Nicou och Johan Furugård, Grann-
kompaniet.

Ren båtbotten utan att förorena båtklubben
Vissa kommuner går nu ut och kräver att alla båtar ska sanera 
bort befintlig bottenfärg och använda biocidfria metoder 
istället. Svenska Båtunionen ser med oro på kravet eftersom 
det kan innebära att färgrester sprids på båtuppställningsplat-
ser och förorenar stora områden om inte rätt sliputrustning 
används och marken skyddas.
Hempel och Svenska Båtunionen har startat ett samarbete 
inför 2017 där Svenska Båtunionen kommer skänka upp till 10 
kompletta proffssliputrustningar gratis till båtklubbar där minst 
fem medlemmar byter till Hempels ”SiIic one” bottenfärg.
Hempels produkt Silic One är en helt biocidfri silikonbaserad 
bottenfärg som får användas i alla Svenska farvatten och 
företaget har vänt sig till oss med ett erbjudande att finansie-
ra sliputrusning till ett antal båtklubbar anslutna till Svenska 
Båtunionens förbund: Representanter från Hempel berättar 
mer om produkten och erbjudandet.
Föredragshållare: Joakim Sandgren, Hempel

Stöldmärkning i Båtklubben
Genom ett samarbete mellan Svenska Båtunionen och 
Securmark får alla våra båtklubbar möjlighet att utbilda egna 
stöldskyddsmärkningsombud via Securmark. Securmarks 
stöldskyddsystem består av synlig gravyr och att tusentals 
micropunkter sprutas på olika ställen i båten och på motorn. 
Ett unikt Securmark nummer graveras in i båten, på motorn 
och på växelhuset. Micropunkterna är omöjliga att avlägsna 
utan åverkan på båten eller motorn och är direkt spårbara 
med hjälp av utrusning som finns hos Polisen, Kustbevakning-
en och Tullen.
På föredraget presenteras Securmark som företag och pro-
dukt samt samarbetet och hur er klubb får tillgång till egen 
stöldskyddsmärkning.
Föredragshållare: Kalle Silfver, Securmark AB



På gång i Saltsjön-Mälarens Båtförbund #
Vilka är Saltsjön-Mälarens Båtförbund och vad gör vi? Vilka 
förmåner har ni som klubb att vara medlem hos oss. Kom 
och lyssna på de fördelar och nyttor som ett medlemskap i 
Saltsjön-Mälarens Båtförbund 
innebär och vad vi erbjuder er 
medlemmar och ni som vill bli 
medlemmar. Ni kommer också 
att få information om hur SMBF 
arbetar idag och vilka visioner 
vi har för framtiden och vilka 
tjänster er som medlemmar.
Föredragshållare: Represen-
tanter från Saltsjön-Mälarens 
Båtförbund

Havstulpanvarningen #
Förbud mot användande av bottenfärg som innehåller biocider 
kräver andra metoder för att vi ska kunna hålla våra båtbottnar 
rena från havstulpaner.
Som tur är sätter sig havstulpanen sig fast en eller ibland två 
gånger per år. Genom att vara en del i Havstulpanvarningen 
kan er båtklubb bli delaktig i lösningen genom att vara kon-
trollstation för Havstulpanvarningen. Att göra kontrollen är lätt 
och går fort men bör ske regelbundet. Föredraget berättar om 
havstulpaner och hur havstulpanvarningen kan minska beho-
vet av giftig bottenfärg och skapa engagemang för miljöfrågor 
i båtklubben.
Föredragshållare: Anna Ehn, Skärgårdsstiftelsen

Öka klubbens intäkter med hjälp av Mooringo*
Förra året skapades Mooringo, en mobilapp, som ett sätt att 
kunna nyttja varandras lediga båtplatser. Nu är det möjligt för 
alla klubbar, stora som små, att ta emot betalande gäster utan 
att behöva någon personal. Medlemmarna sköter gästplatser-
na själva. Detta skapar nya destinationer för båtägare på sjön 
vilket gör båtlivet mer avslappnat, varierat och spännande. 
Samtidigt som det både förbättrar klubbens ekonomi och ökar 
engagemanget från dess medlemmar.
Föredragshållare: Robert Mertens grundare av Mooringo

På gång i Västkustens Båtförbund 2017*
Vilka förmåner har er klubb? Vilken hjälp kan 
ni få? Vem kan eller vet? Svaret på dessa frå-
gor och många fler får du genom att komma 
till föredraget som vänder sig till klubbar som 
är med i eller vill bli medlemmar i Västkustens 
Båtförbund.
Föredragshållare: Lars Brickzén, ordförande 
Västkustens Båtförbund, m.fl

Ren och Attraktiv Kust i Bohuslän – Strandstädarkartan*
Vill din båtklubb ha renare stränder? Så här kan ni hjälpa till!
Projektet Ren och Attraktiv Kust i Bohuslän är ett samarbete 
mellan Bohusläns tio kustkommuner, samt Göteborg. Målsätt-
ningen är klar: En renare kust!
En av de viktiga uppgifterna har varit att ta fram ett gemen-
samt digitalt kartverktyg som ska kunna användas när man 
planerar själva städinsatsen.
Strandstädarkartan är nu igång sedan 2015.
Föredragshållare: Jessica Lundqvist och Cilla Eklund, Väst-
kuststiftelsen

Säkra båtar kan rädda liv
I samarbete mellan Svenska Sjö och Svenska Båtunionen 
återstartas nu den frivilliga säkerhetsbesiktningen med hjälp 
av utbildade säkerhetsbesiktningsmän. 
Besiktningen går igenom viktiga delar av båten och ger 
förslag på åtgärder för att göra båten säker.
Föredraget vänder sig till dig som är eller vill bli säkerhetsbe-
siktningsman i din båtklubb.
Föredragshållare: Ronnie Åkerstedt, ledamot Sjösäker-
hetskommittén

Säker hamn – en ansvarsfråga för styrelsen
En stor del av de dödliga olyckorna kopplade till båtlivet sker i 
hamnar. Hamnsäkerhet regleras i lagen om skydd mot olyckor 
och är ett styrelseansvar. Det här fördraget berättar på vilka 
krav som kan ställas på en hamn och ger exempel på åtgär-
der för att uppfylla lagkrav och regler.
Föredragshållare: Lars Göran Nyström, Transportstyrelsen

Med reservation för ändringar.



Tid Lokal 1*  Lokal 2* Lokal 3*

10.15–11.00 Styrelsens ansvar i båtklubben Konsekvenser av momsbeslut Klara investeringen i er båtklubb med
  på arrende  hjälp av båtklubbslån från Swedbank 

11.00–11.30    Årets Båtklubb
  Svenska Båtunionen och Båtliv delar ut priset till Årets Båtklubb 2016 

11.45–12.30 Är våra båtklubbsfunktionärer Uppgradera grannsamverkan i Stöldmärkning i Båtklubben 
 försäkrade? båtklubben med CoBoats 

12.45–13.30 Ren och Attraktiv Kust i Bohuslän På gång i Västkustens Ren båtbotten utan         
 – Strandstädarkartan Båtförbund 2017 att förorena båtklubben

13.45–14.30  Säkra båtar kan rädda liv Minskad båtklubbsadministration Medlemskommunikation med hjälp 
  med BAS av sociala medier

14.45–15.30 Säker hamn Systematiskt miljöarbete i båtklubben Öka klubbens intäkter med
   hjälp av Mooringo

                                 * Med reservation för ändringar. Lokaler anges på plats

Tid Lokal 1*  Lokal 2* Lokal 3*

10.15–11.00 Styrelsens ansvar i båtklubben Konsekvenser av momsbeslut Klara investeringen i er båtklubb med
  på arrende  hjälp av båtklubbslån från Swedbank 

11.00–11.30 Minskad båtklubbsadministration Uppgradera grannsamverkan i Systematiskt miljöarbete i båtklubben 
 med BAS båtklubben med CoBoats 

11.45–12.30 Är våra båtklubbsfunktionärer På gång i Saltsjön-Mälarens  Medlemskommunikation med hjälp 
 försäkrade? Båtförbund 2017 av sociala medier

12.45–13.30 Havstulpanvarningen Konsekvenser av momsbeslut Ren båtbotten utan 
 Vill er klubb vara en del av lösningen? på arrende att förorena båtklubben
   
13.45–14.30   Stöldmärkning i Båtklubben Säkra båtar kan rädda liv Styrelsens ansvar i båtklubben

14.45–15.30   Säker hamn  

                                 
                             * Med reservation för ändringar. Lokaler anges på plats

Göteborg 4 februari

Älvsjö 4 mars

TIDSSCHEMA FÖR STORA BÅTKLUBBSDAGEN
ÄMNEN, TID OCH PLATS



ANMÄLAN OCH PRIS
Stora båtklubbsdagen är öppen för alla som är medlem i en båt- 
klubb ansluten till ett regionalt förbund inom Svenska Båtunionen.

Pris för att delta i Stora Båtklubbsdagen är 250 kr/person inkluderar inträde till 
Båtmässan eller Allt för Sjön, lunch, föredrag och ev. gåvor från föredragshållarna. 

Vid gruppanmälan kostar var tionde deltagare 190 kr/person.

Anmälan görs via denna länk som går till ett webbformulär:
https://goo.gl/forms/DOZHfLFZ2Zioccmd2

Du kan betala via svwish eller faktura. Är ni en flera som vill komma från 
samma klubb väljer ni gruppanmälan i anmälningsformuläret

Sista anmälningsdag är måndagen 30 januari för Göteborg och måndagen 27 februari för Stockholm.

Avanmälan är möjlig fram till sju dagar före det tillfälle som angivits ovan mot full återbetalning  
eller kreditering. Anmälan är bindande efter denna dag.

Stora Båtklubbdagen arrangeras av Svenska Båtunionen i nära samarbete med, Båtmässan och Allt för sjön.


