
Styrelsen för Tyresö Strands Båtklubb föreslår årsmötet 2011 att 

TSBK går med i Båtunionen – genom SMBF Saltsjön-Mälarens Båtförbund 

 
Så här beskriver Svenska Båtunionen sin verksamhet: 

 

Inom Svenska Båtunionen och dess båtförbund bedrivs en bred verksamhet inom båtlivets 

olika områden. Den gemensamma nämnaren för denna verksamhet är att den syftar till att 

göra klubbens verksamhet enkel och trygg. Vårt resonemang går ut på att om klubbarna 

kan känna trygghet i sitt medlemskap och klubbfunktionärerna känner att de får stöd och 

hjälp när de behöver, då får de enskilda medlemmarna ett tryggt och bekymmersfritt 

båtliv. 

Mer information på Båtunionens hemsida: http://www.batunionen.com  

 

Båtunionen, påverkan för enskild medlem i TSBK: 

- Tidningen Båtliv som utkommer med sex nummer per år. (En årsprenumeration 

kostar annars 200 kronor). 

- Medlemmen får lösenordsskyddad tillgång till klubbens web-baserade 

medlemsregister som nås över Båtunionens hemsida. Ett system/ett interface där 

all information hanteras minimerar administrativt arbete och minimerar risk för 

missförstånd. Här anmäler sig medlemmen till sjösättning, upptagning, eventuell 

arbetsplikt etc.  

- Båtunionen erbjuder medlemmarna säkerhetsutbildningar. 

- Båtbesiktningsmän erbjudes till förmånligt pris. 

- Bra båtförsäkring till bra pris genom Svenska Sjö om ansluten till Båtunionen. 

 

 

Båtunionen, påverkan för klubben TSBK: 

- Ett av huvudsyftena är att göra klubbens verksamhet enkel och trygg. Klubben får 

stöd och hjälp när den behöver. Klubben blir en starkare part för framtiden. 

- Web-baserat medlemsregister som nås över Båtunionens hemsida. Här kan 

medlemmar, båtar, brygg- och bojdata, avgifter, sjösättningar, upptagningar 

arbetsplikter registerföras och kommuniceras. Automatisk avgiftsavisering med 

reskontra ingår. Möjlighet till automatkontering till bokföringsprogram.  

Ett system, en version och inga backup-bekymmer. SMBF tillhandahåller 

gratisutbildning i systemets administration för två styrelseledamöter.  

- Båtunionen erbjuder viss juristhjälp vid avtalsskrivande etc. 

- Strängare miljökrav ställer krav på kunskap som redan finns hos Båtunionen. 

- Klubben ges möjlighet att hos Swedbank teckna båtklubbslån vid behov för större 

investeringar. 

- Båtklubbsförsäkring till förmånligt pris. Styrelseansvar och olycksfall i klubbens 

verksamheter, ex.vis sjösättning och upptagning, ingår.  

- Kostnaden för medlemskapet i SBU - Svenska Båtunionen genom SMBF - 

Saltsjön-Mälarens Båtförbund är fn. 84 kronor per medlem och år. 

- Årskostnaden för TSBK blir drygt 11 000 kronor fr.o.m 2012, för 135 medlemmar. 

För 2011 kommer inte någon avgift att påföras TSBK. 

 

 

Styrelsen för Tyresö Strands Båtklubb den 3 april 2011. 

http://www.batunionen.com/

