
Inbjudan till Stora Båtklubbsdagen Ost
Svenska Båtunionen inbjuder er till att deltaga i Stora Båtklubbsdagen 
Ost 2019 på Scandic Talk i Älvsjö 2 mars.

Välkommen till Framtidens båtklubb
100-års kalasen sker allt oftare i våra båtklubbar och innebär tid för åter- 
blickar och att skriva båtklubbens historia, men hur ser framtiden ut?
   Stora Båtklubbsdagen 2019 blickar framåt mot framtiden med av-
stamp i nutid och syftet är att ge kunskaper, inspiration och väcka 
tankar att ta med hem till alla våra klubbar för att starta arbetet med  
att säkerställa att kommande generationer av båtklubbsmedlemmar  
får fira 200-årskalas. 

ST   RA
Båtklubbsdagen

Upplägg SBKD Ost 
Du väljer själv hur du vill lägga upp din Stora Båtklubbsdag 
och vilka föredrag du vill gå på. Deltagaravgiften för Stora Båt-
klubbsdagen är 290 kr/person och inkluderar föredrag, lunch  
och inträde till Allt för sjön. Vid gruppanmälan är deltagaravgiften 
200 kr för var tionde deltagare. 
   Då efterfrågan varit stor bland klubbarna så har vi  lagt in två 
längre pass om dels GDPR-arbete i båtklubben och dels om  
hur klubben undviker att bli moms och skattepliktig verksamhet. 
   Lokaler anges på plats.

PASS 1 10.00–10.45 Framtidens Båtliv Svenska Båtunionen Skatt? Ja eller nej?
 Caroline Skavold Henrik de Vries Kristian Ehrling  (Längre pass 1 h 45 min)

PASS 2 11.00–11.45 Båtklubben år 2030  Framtidens gästhamn
 Roger Alm

             12.00–13.00  Lunch

PASS 3 13.00–13.45 Framtidens båtklubb Anställd i båtklubb GDPR i Båtklubben 
 Peter Karlsson Thomas Greberg Patrik Lindqvist (Längre pass 2 h 15 min)

PASS 4  14.00–14.45 Låt inte Havstulpanerna överrumpla oss! 
 Peter Karlsson  



Ämnen och talare

PASS 1 kl.10.00–10.45

Hur leder Svenska Båtunion- 
en båtlivet mot framtiden?
Svenska Båtunionen tillsammans  
med våra regionala förbund och  
lokala båtklubbar med våra ca  
170 000 medlemmar bildar till- 
sammans en av världens största  
båtorganisationer.
   Föredraget handlar om hur  
Svenska Båtunionen arbetar i nutid  
för våra båtklubbars framtid.
  
Talare: Henrik de Vries, Unions- 
styrelsen, Svenska Båtunionen

PASS 2 kl.13.00–15.15

GDPR i Båtklubben
(Längre pass 2 h 15 min)

Dataskyddsförordningen (GDPR)  
gäller i hela EU och har till syfte att 
skapa en enhetlig och likvärdig nivå 
för skyddet av personuppgifter.  
Förordningen gäller när organisa- 
tioner, som t ex båtklubbar, behandlar 
personuppgifter. Föredraget, som är 
Svenska Båtunionens utbildning, går 
igenom vad GDPR egentligen är, vad 
den innebär för båtklubben och vad 
klubben bör göra för att följa förord-
ningen. Styrelse och övriga funktion- 
ärer som jobbar med personupp- 
gifter i klubben behöver kunskap om 
hur man skall göra för att leva upp till 
lagen och bör genomgå utbildningen.

Talare: Patrik Lindkvist, Utvecklings-
ledare för BAS vid Svenska Båt- 
unionens kansli

PASS 1 kl.10.00–10.45

Att lära om Framtidens båtliv  
från andra
För att säkra ett levande framtid och 
rekrytering av nya båtklubbsmed-
lemmar måste vi börja redan nu. Det 
pågår flera initiativ i flera länder och 
i det här föredraget presenteras ett 
av initativen som har genomförts i 
Norge.
   Norge har enligt färsk officiell stati- 
stik fler fritidsbåtar än Sverige, hur har 
det gått till och vad kan båtklubbarna 
i Sverige lära?

Talare: Caroline Skaalvold Engstrøm, 
passionerad båtmänniska och Regional 
Brand Manager Yachting på Jotun A/S

PASS 1 kl.10.00–11.45

Skatt? Ja eller nej? 
(Längre pass 1 h 45 min)

Momsplikt och skattskyldighet är en 
realitet om inte båtklubbens verksam-
het, stadgar och övriga dokument 
uppfyller Skattverkets krav. Föredra-
get går igenom regelverk och villkor 
för ideell och allmännyttig verksamhet 
samt ger goda råd om stadgeskriv-
ning och hur man bör redovisa verk-
samheten för att minimera risken för 
momsplikt och skattskyldighet.

Talare: Kristian Ehrling, Unions- 
styrelsen, Svenska Båtunionen

PASS 2 kl.11.00–11.45

Båtklubben år 2030 – vad gjorde 
båtklubbarna för att lyckas?
Föredraget är en tidsresa om värde-
ringar och engagemang i båtlivet.  
Vad gjorde vi i våra styrelser för 
båtklubbarna och det organiserade 
båtlivet från år 2019 till 2030? På 
vilket sätt tänkte vi nytt och föränd-
rade verksamheten? Vad gjorde vi 
för att engagera hela familjer – barn 
och vuxna, hur fick vi unga vuxna att 
intressera och engagera sig? Var det 
navigationskurser eller något annat? 
Investerade vi i material eller i socialt 
marint umgänge? Lyssna på  Näs-
byvikens Båtsällskap!

Talare: Roger Alm, Ordförande i Årets 
Båtklubb 2015, Näsbyvikens BS
 

PASS 2 kl.11.00–11.45

Framtidens gästhamn
Många båtklubbar driver idag  
gästhamnsverksamhet. Föredraget 
handlar om våra gästhamnarnas 
framtida utmaningar kring begrepp 
som värdskap, Säkerhet, Miljö och 
Service. Vi kommer att utgå  från de 
ökade krav som ställs på hamnarna 
från gäster, myndigheter och inte 
minst från oss båtmänniskor själva.  
Vi kommer även att beröra de inves-
teringsbehov som många hamnar 
står inför, för att kunna följa med i 
utvecklingen och anpassning för att 
göra hamnarna tillgängliga för alla.

Talare: Riksföreningen Gästhamnar



PASS 3 kl.13.00–13.45

Framtidens båtklubb
Vem kan båtklubbar bättre än våra 
båtklubbsfunktionärer? Under det  
här passet samlar vi gemensamt ihop 
flera hundra års båtklubbserfarenhet 
för att skapa en vision om hur båt-
klubbens verksamhet ser ut i fram- 
tiden.

Talare: Peter Karlsson, verksamhets-
chef, Svenska Båtunionen

PASS 3 kl.13.00–13.45 

Arvoderade funktionärer och  
anställd personal i båtklubben
Fler arvoderade funktionärer och 
anställd personal i båtklubben innebär 
ett stort ansvar för styrelsen. Arbets-
miljölagen ställer stora krav på den 
som ansvarar för och bedriver en 
verksamhet med anställd personal 
eller avlönade funktionärer, oavsett 
om det är ett företag, kommun eller 
förening.
   Arbetsmiljölagen gäller för allt  
arbete som utförs där syftet är att 
förebygga ohälsa och olycksfall samt 
att uppnå en god arbetsmiljö.
   Hur påverkar detta din båtklubb, 
vilka är de viktigaste delarna att  
känna till och hur kan arbetsmiljö- 
arbetet genomföras?
   Passa på att ta del av Sweboats – 
Båtbranschens Riksförbunds – intro-
duktion i Systematiskt arbetsmiljö- 
arbete och Egenkontroll för båtklubbar.

Talare: Tomas Greberg,  
medlemsupport Sweboat

PASS 4 kl.14.00–14.45

Låt inte Havstulpanerna 
överrumpla oss! 

– Bli Havstulpanvarnare
Vi kunde låte bli att lägga in ett miljö- 
pass i årets Stora Båtklubbsdag. 
Havstulpanvarningen drivs sedan 
2018 av Svenska Båtunionen och nu 
letar vi efter båtklubbar som vill hjälpa 
till att spana effter havstulpanerna 
genom att bli en av våra mätstatio-
ner. Arbetet är lätt och engagerar alla 
medlemmar i arbetet för miljöanpas-
sade båtklubbar. Föredraget handlar 
om vad det innebär och hur båtklub-
ben kan hjälpa till. 

Talare: Peter Karlsson,  
Svenska Båtunionen

Välkomna till 

Anmälan till stora Båtklubbsdagen Ost görs på www.batunionen.se


