Rapport från Nordiska Båtrådets möte 29.9-2.10.2021
Svenska Båtunionen stod värd för det första ftf-mötet på två år. Första dagen ck vi höra om
undervattensbuller ( Mathias Andersson ) och XRF-mätning ( Carl Rönnow ). Vidare diskuterades
NBR:s arbete inom Helcom. Studiebesök hos X-shore ( elbåtar ) och provkörning till SBU:s kansli.

Inför EBA
NBR:s roll och vikt i EBA diskuterades. Är vår tyngd rätt?
Supporting dokument från NBR angående MOMS agendan som SBF lyftat på kommande EBA
möte. JJ delger Peer Bent om hur Moms hanteras i Fi.
JJ tar fram något verkligt fall (Finnboat).
Presentation:
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Vision 2030 väckte uppmärksamhet. Tryckt material medtaget.
DK
Turseiler, video Blå opleverser

https://blaaoplevelser.dk
Seiunion, app, online skolning…
https://dansksejlunion.dk/tursejlads/dansk-sejlunions-tursejler-app
NO

fi

fi

Hurtigbåtsserti kat införs 2023 50 kn, 18 år gränser.
Ny regering - större press på miljö och regler väntas.
Mindre allvarliga olyckor på havet än tidigare.
Större antal skador på båtar, högre frekvens.
Elbåtar kommer sakta, laddningsstationer saknas.
Skatt på båtdiesel verkar komma. Vägavgift på diesel kan komma på sjön.
Obliogatorisk dödmansknapp under utvärdering för båtar med hastighet över 15 kn.

10 kn regeln för båtförare under 16 år togs bort 2021, kvar blir krav på längd/motorstyrka under
8m / 10hk.
NS
Ny president Guro Steine
OS-brons i laser
Nytt logo
Uppblomstring under Covid i klubbarna
Håll havet rent / Blå Förening
KNBF
46000 medlemmar / 382 förening gar
Nytt register ( Havneweb) medlemssystem
Sakkunnig i Sjöfartsdirektoriatet, råd för fritidsfartyg
Ny president Jan Inge Kleppevik
Problem i organisationen mellan mänskor nu över
SE / SBU
Rorsmansmärket, skrivet material, lm, övning, diplom, klistermärke, lokalt i föreningen, kostar
150 E (grundpaket).
https://batunionen.se/utbildning/klubb/rorsmansmarket/
All material enbart digitalt ( några undantag )
4 lmer om allemansrätten
båtmiljö.se
Havstulpaner, 5 råd, karta, frivilliga mätare, SMS och mail om havstulpanvarning
Hamnboken, hur bygga och driva en båtklubb - ny revision 2022.
SBU Utbildar- skola.
Rådsmötet

fi

ff

fi

Olycksstatistik, är si rorna jämförbara mellan olika länder?
Sjösäkerhet, SBU försöker ordna ett möte med Svenska Sjöfartsverket och de nordiska
motsvarande, ev under Allt på Sjön i mars 2022. Arbetsgrupp förbereder detta. Peter K och Stig
valdes. DK Leif N. FIN utser sin representant. Nordiskt Sjösäkerhetsmöte är målet.
Bordet runt om vad som händer i olika organisationer. A4 från alla länder utsänt.
Arbetsgrupp tar fram ”onepager” om EBA arbetet, Bengt G, Peter L, Peer Bent N, Jan J.
Helcom, arbetsordning? Peter K, Jan Thorström och PBN samordnar tills arbetsordning klar.
NBR:s hemsida ligger på SBU:s hemsidor under samverkan.
Medlemsavgift samma som tidigare (8.600 sek för Fi), budgeten, reviderad (1.7.21-30.6.22)
godkändes.
Val av president för kommande år, KNBF Stig Hvid Smith valdes. Till General Sekreterare valdes
Peer Bent Nielsen för två år.
Följande möte är halvårsmötet i samband med EBA:s GA1 2022, 28.4.22.
Rådsmöte i Norge om ett år, KNBF är värd. Haugesund? 21-24.9.22.

