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Detta dokument innehåller
 Långsiktig verksamhetsidé
 Verksamhetsplan 2018

Långsiktig verksamhetsidé
Bakgrund
SMBF:s långsiktiga verksamhetsidé fastställdes vid Båtdagen 2016, ett reviderat förslag
antogs på Båtdagen 2017. SMBFs styrelse arbetar med att få arbetet inom förbundet att
anpassas till de krav som dagens samhälle ställer på sina medborgare i arbetslivet och på
fritiden. Förbundet vill också komma närmre sina medlemsklubbar för att tillgodose deras
behov av service.
Bakgrund
Saltsjön–Mälarens Båtförbund är Svenska Båtunionens största förbund. Förbundet
värnar om miljön och naturen, verkar för sjösäkerhet och trygghet till sjöss och
arbetar för ett rikt båtliv i en region där levande vattenområden är en viktig
förutsättning för många av invånarnas välbefinnande. Saltsjön–Mälarens Båtförbund
hade år 2017 257 båtklubbar med drygt 46 770 medlemmar och byggs på ideella
krafter.
Vision
Tillsammans med medlemmarna i förbundet skapar vi förutsättningarna för ett gott
båtliv och komma närmre våra medlemsklubbar
Visionen beskriver



att fler måste engagera sig för att vi ska kunna utveckla verksamheten
tillsammans med våra medlemsklubbar
att ta fasta på det som förenar oss i klubbar och det vi vill påverka och
utveckla
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Verksamhetsmål
Övergripande mål:
Vi ska skapa förutsättningar för ett båtliv med livskvalitet för oss och kommande
generationer
Långsiktiga verksamhetsmål:
Vi ska
verka för att båtlivet fortsätter att vara en viktig rekreationsmöjlighet för många
människor med olika bakgrund, sysselsättning och ekonomi
ta tillvara på medlemmarnas intressen och generera medlemsnytta för
medlemsklubbarna och dess medlemmar
vara den naturliga samtalspartnern i alla frågor som rör fritidsbåtlivet
bedriva ett aktivt miljöarbete med koppling till båtlivet
verka för en marin infrastruktur som aktivt stödjer fritidsbåtslivet
verka för god säkerhet och ett gott sjömanskap

Strategi
Målen når vi genom att
främja klubbarnas och deras medlemmars medinflytande
skapa och underhålla kommunikationskanaler som förbinder båtmedlem, klubb,
förbund och övriga intressenter
aktivt stimulera medlemmarnas vilja att arbeta ideellt
agera proaktivt i för kärnverksamheten viktiga frågor
stödja klubbarnas barn- och ungdomsverksamhet
bedriva och verka för utbildning inom båtlivet

Vår kärnverksamhet
Vår verksamhet bedrivs inom följande områden (med exempel på aktiviteter inom
respektive område)
-

1. Framtidsfrågor
stödja klubbarna i att hantera utmaningarna de möter i sin verksamhet inom
till exempel miljö, avtal och medlemsfrågor.
medverka till att skapa förutsättningar för ungdomsverksamhet inom klubbarna
att främja fortbildning av ungdomar i medlemsklubbarna
att stimulera ungdomsverksamheten genom stipendier
att arbeta med utvecklingsfrågor, demokratifrågor och jämställhetsfrågor
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2. Klubbkontakter
-

vara en kompetent samtalspartner till nytillkommande och befintliga
medlemsklubbar
på begäran från klubbarna bistå vid förhandlingar mm
företräda båtklubbarna rörande båtlivsfrågor i diskussioner med kommunerna och
dess förvaltningar
på begäran från klubbarna vara talesperson gentemot myndigheter
genom utbildning ge klubbarna förutsättningar för rekrytering av funktionärer

3. Säkerhet
verka för båtförarutbildning i teori och praktik
förbättra båtsäkerheten
verka för en för fritidsbåtslivet anpassad marin infrastruktur
medverka till ändamålsenliga regelverk och bestämmelser
4. Miljö
driva miljöfrågor genom samarbete med myndigheter, miljöorganisationer och
medlemsklubbar
medverka till att miljökompetens finns på alla nivåer inom organisationen
presentera tydliga program som förbundet står för i miljöfrågor
5. Information
tillhandahålla relevant information till medlemsklubbarna genom en aktiv hemsida
informera medlemsklubbarna i aktuella frågor genom ett Nyhetsbrev
genom att sprida information om förbundets verksamhet och fritidsbåtslivet inom
regionen
genom att besöka klubbar och informera om SMBFs verksamhet
6. Samverkan/påverkan/nätverk
bygga och vidmakthålla nätverk mot politiker, myndigheter, organisationer och
andra intressenter som är av vikt för klubbarnas och förbundets verksamhet
ha ett öppet arbetssätt och stor tillgänglighet
Genomföra Båtklubbarnas Dag och få den att spridas utanför Stockholm

A. Verksamhetsplan 2018
SMBF:s verksamhet 2018 inriktas mot att








stödja medlemsklubbarna i deras pågående miljöarbete, ska prioriteras
arrende- och momsfrågor skall vara prioriterat arbete
verka för att medlemsklubbarna får långsiktiga arrendeavtal
medvetandegöra berörda myndigheter, förvaltningar, organisationer och klubbar om
tvingande åtgärder inom miljöområdet
stärka förbundets roll som informations- och kunskapscentrum för båtklubbarna
påverka berörda myndigheter i farleds- och sjösäkerhetsfrågor
främja och stimulera barn- och ungdomsverksamhet i klubbarna
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utveckla förmågan och intresset hos båtägare att själva utföra säkerhetskontroller av
egen båt




genomföra utbildningar i BAS-systemet, miljöfrågor mm
ta fram ett framtidsprogram för förbundets verksamhet

Väsentliga arbetsuppgifter inom de olika verksamhetsgrenarna är:

Framtidsfrågor






utarbeta en förankrad långsiktig strategi för barn- och ungdomsverksamheten
utifrån strategin utarbeta mål på kort och längre sikt
medverka till samordning mellan båtklubbarna och andra organisationer
dela ut SMBFs ungdomsstipendium som ska främja fortbildning av ungdomar
ta fram ett program med visioner för framtiden

Utbildningsfrågor




verka för utbildning i sjömanskap och ungdomsledning
utbildning för klubbfunktionärer i SBUs administrativa system för båtklubbar (BAS-K
och BAS-M)
Främja miljöarbetet på klubbnivå

Klubbkontakter







arrangera regionala träffar med medlemsklubbarna
genomföra uppföljande kontakter med nya medlemsklubbar
vara behjälplig i förhandlingar vid mark- och brygg frågor gentemot samtliga
kommuner inom SMBF:s geografiska område
biträda, när så är påkallat, vid tvister
medverka till att ”Stockholm stads policy för fritidsbåtslivet” efterlevs
förmedla specialistkompetens när sådan efterfrågas/krävs

Säkerhetsfrågor







följa upp och driva frågor som berör våra farleder, i synnerhet verka för att
farledsutprickningen restaureras och förbättras
påverka myndigheters handläggning av ärenden inom verksamhetsområdet
propagera för att fritidsbåtsfolket utbildar sig i navigation och sjövett – lokalt och i
utbildningsorganisationernas regi
agera i egenskapen av remissinstans till Länsstyrelsen och andra myndigheter
delta i Sjöfartsverkets samrådsgrupper inom aktuella farledsområden
bevaka aktuella projekt som berör båtlivet inom vårt område.

Miljö- och Skärgårdsfrågor



vara klubbarna behjälpliga med i miljöarbetet gällande föreskrifter samt ge support
till klubbarna i miljö- och skärgårdsfrågor
löpande inhämta, analysera och sprida information som stödjer klubbarna i deras
miljöarbete
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medverka vid klubbarnas och kommunernas olika aktiviteter för en aktiv skärgård
skapa forum för dialog mellan båtklubbarna och myndigheterna med inverkan på
fritidsbåtlivet
verka för nytt miljötänkande
verka för att minska användningen av giftfärger i båtlivet

Informationsfrågor




löpande informera om förbundets verksamhet
utveckla hemsidan till att bli den naturliga mötesplatsen för frågor om båtlivet i vår
skärgård
revidera befintliga informationsskrifter och komplettera med nya

Interna uppgifter





formerna för styrelsens inre arbete bör utvecklas i syfte att optimalt utnyttja den
sammantagna kompetensen, för förbundets prioriterade verksamheter
generationsskifte i vår representation i SBU och andra partsgemensamma
organisationer bör säkras
säkerställa förbundets IT-system avseende webbservrar, lagring av data,
säkerhetssystem mm. Säkerställa att användarnas mjukvara är av samma version.
Genomföra internutbildning avseende förbundets IT-system

SMBF:s styrelse hemställer
att Båtdagen 2018 fastställer detta dokument som varande Saltsjön–Mälarens Båtförbund
långsiktiga verksamhetsidé och verksamhetsplan för år 2018.

