Nyhetsbrev nr 5 2016
Hej Båtvänner
Mörkret lägger sig sakta men säkert över hav och klippor, men Höstsolen bjuder ännu på fina
Båtdagar för de som inte ännu har tagit upp sina Båtar ur vattnet. Här kommer SMBFs 5 Nyhetsbrev
för året.

Aktuellt från SMBF
Rapport om vad som hänt i momsfrågan efter den 12 september
Den 12 september blev en mörk dag för båtlivet då beskedet om moms kom från
Skatterättsnämnden. Nämnden ansåg att moms på 25 procent ska tas ut på hamn- varvsområden.
Skatterättsnämndens besked finns att ta del av på SMBFs hemsida.
Vad har SMBF vidtagit för åtgärder med anledning av beskedet för att försöka motverka att
mervärdesskatt ska tas ut på hamn- och varvsområden.
Brev har skickats till Finansdepartementets chef Magdalena Andersson och till
Justitiedepartementets chef Morgan Johansson. Brevet till Magdalena Andersson tar upp frågan hur
regeringen ställer sig i momsfrågan och brevet till Morgan Johansson varför SMBF inte kan överklaga
Skatterättsnämndens beslut som påverkar båtklubbarnas situation.
Vidare har brev skickats till alla partier i Riksdagen samt till alla partiledare där SMBF redogör för
momsfrågan och vill veta hur de ställer sig till att moms eventuellt ska tas ut av allmännyttiga ideella
båtklubbar.
Brev har också skickats till alla borgarråd med samma redogörelse och samma frågeställning.
Idrottsborgarrådet har fått ytterligare frågor som rör arrendeavtalen och det bristande underhållet
på pontoner etc som båtklubbarna betalar för. Möte med Idrottsborgarrådet kommer att ske under
oktober månad.
Det ansvariga borgarrådets kansli undersöker möjligheterna för staden att överklaga momsbeskedet.
Kontakter med Skatteverket har också tagits för att försöka bringa klarhet i de många krångliga
frågeställningar som finns rörande moms.
SMBF fortsätter att utreda olika alternativ till hur vi båtklubbar ska kunna överklaga momsbeslutet.
SMBF fortsätter kampen för att moms inte ska tas ut av de allmännyttiga ideella båtklubbarna i
Sverige, och hoppas att vi ska kunna påverka alla politiker att inte avveckla en över 100 årig
folkrörelse.
Frågor om momsen och vad som gjorts eller görs kan ställas till Vice förbundsordförande Sören
Löfgren på soren.lofgren@smbf.org

Kompletterande information i elfte timmen
I skrivande stund blev jag uppringd av en borgarrådssekreterare som meddelade att Stockholms stad
kommer att överklaga Skatterättsnämndens beslut. Vi hoppas att detta innebär att domstolen
kommer att pröva ärendet.
Det visar sig att SMBFs arbete med att påverka den politiska ledningen i Stadshuset gett resultat.

Miljöfrågor

Vill du bli båtmiljöcoach?
SBU arrangerar utbildning den 11-12 november för blivande båtmiljöcoacher som ska kunna vara ute
i klubbarna och prata om miljöfrågor. Anmälan er här: http://batunionen.se/kalendarium/utbildningfor-batmiljocoacher/
SMBF kan ge ekonomiskt stöd för miljöåtgärder i klubbar.
Planerar ni i er klubb göra en extra satsning för att värna miljön? SMBF vill stimulera nya projekt och
satsningar som leder till en bättra miljö utan gifter och annan miljöpåverkan. För 2016 har SMBF
därför avsatt en extra summa pengar, 12 000 kronor, för att stödja sådan framåtsyftande
verksamhet. Ansökan om bidrag ska vara kansliet kansli@smbf.org tillhanda senast den 15 november
2016. SMBFs miljökommitté tar fram förslag på mottagare, och SMBFs styrelse fattar sedan beslut.
Miljökonferens den 25 oktober.
Miljöombud och andra intresserade är välkomna till SMBFs miljökonferens den 25 oktober. Anmäl er
på kansli@smbf.org
Miljöombud i BAS
Ni har väl anmält klubbens miljöombud i BAS? Annars finns risken att information inte når fram.
SMBF miljöpolicy
Vi i SMBF har antagit en miljöpolicy för vår organisation. Läs mer på http://www.smbf.org/smbfsmiljopolicy-2016/

SMBFs stipendiefond 2016
Vi påminner om att det fortfarande finns tid att ansöka om SMBFs Ungdomsstipendium
SMBF vill vara med och stötta goda förebilder och lyfta de goda exempel som finns inom vårt
förbund och att detta in sin tur leder till ytterligare utveckling och engagemang i våra klubbar och
sällskap. SMBFs ungdomsstipendium på 75 000 kr tilldelas de klubbar/klubb som vill driva barn och
ungdomsverksamhet.
Medel ur fonden kan sökas av alla till SMBF anslutna klubbar med ungdomsverksamhet. En
förutsättning är dock att deltagarna i verksamheten är eller blir rapporterade som medlemmar till
förbundet under ansökningsåret.
Ni medlemsklubbar kan söka medel för t ex ledarutbildning, lägerverksamhet, lokalhyra, anskaffning
av jollar, utrustning och utbildningsmaterial eller annan verksamhet som kan leda till föryngring och
jämlikhet inom klubben/sällskapet.
Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 20 november. Med ansökan skall bifogas en komplett
redogörelse för verksamheten under ansökningsåret samt planerad verksamhet

Övrigt
Båtdagen 2017
Nästa års Båtdag kommer att gå av stapeln den 11 februari och denna gång på Teaterskeppet som
ligger vid Skeppsbron i centrala Stockholm. Efter förhandlingarna så kommer vi tillsammans med er
fira vårt 90-års jubileum med supé och underhållning. Deltagande på Båtdagen kostar naturligtvis
ingenting men Supén kommer att kosta 600:- per deltagare.
Så tveka inte att anmäla er redan nu på kansli@smbf.org för en härlig kväll.
Båtsamverkan mot brott
SMBF har mottagit rapporter från försäkringsbranschen om ökande stölder av båtar och motorer.
SMBF vill därför påminna alla båtägare om är att inte lämna utombordsmotorer och drev eller annat
stöldbegärlig utrustning kvar på båten under vintern och se till att alllt av värde är stöldmärkt och låst
på ett säkert sätt. En utförligare redogörelse kommer i kommande nyhetsbrev eller i tidningen Båtliv.
Vi i SMBF jobbar ständigt med frågor från er Båtklubbar. Så tveka inte att höra av er om ni har några
frågor ni behöver ha hjälp med. Vi bistår er med juridiska frågor, miljöfrågor, hjälp vid tvister,
kontakter med era kommuner och mycket annat så är vi här för er.
Vi önskar er en fortsatt härlig Båthöst!
SMBF Styrelse

