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FÖRENADE PÅ DISTANS
P

å grund av pandemin har världen varit praktiskt taget
stängd under nästan två år. Men ändå har båtlivet på
våra vattendrag varit rekordartat livligt. Hos medlemsföreningarna i Segling och Båtsport i Finland har antalet personmedlemmar ökat. Båtförsäljningen har visat rekordsiffror och med hyresbåtar blir det allt lättare för dem som
inte har egen båt, att ta sig ut till sjöss.
Samtidigt som vi gläder oss åt det ökade antalet båtfarare
fäster vi också mera uppmärksamhet till den utbildning och
de tjänster, som finns tillgängliga. Hur kan vi som takorganisation stöda våra föreningar på bästa sätt? Hur fungerar
vi som förebild i frågor som ansvarsfull båtsport, miljövård
och rättvis sport? På vilket sätt ska vi exempelvis utveckla
besiktningen och utbildningen så, att de svarar mot tidens
krav och båtsportens evolution?
Koronan kastade oss ut på djupt vatten med en gång och
nu bara måste vi lära oss simma. Vi öppnade snabbt nya
tjänster för distanstiden: gratis webinarier, nätbaserade
möten för specialister i föreningarna, streamade förbundsmöten, Tillsammans till Sjöss -veckoslutet och den under
våren 2021 lanserade nätinlärningsmiljön Campus. De fungerade som utomordentliga livbojar i en svår situation, men
har också sin plats då världen normaliseras.
Under distansperioden lärde vi oss också, att vi behändigt kan inbjuda föreningarna från Hangö till Kemijärvi till
ett gemensamt ”morgonkaffe” eller erbjuda högklassiga
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utbildningstillfällen via nätet. Distanstiden drev oss ifrån
varandra, men närmade oss också på ett nytt sätt.
Den ”Sällskapsresa”-turné, som vi påbörjade under sensommaren 2021 förde våra förtroendevalda, förbundets
anställda och de föreningsaktiva på västkusten närmare
varandra också helt fysiskt. Det var värdefullt att personligen få besöka förseningarna, bekanta sig med olika hamnar
och de aktiva i föreningarna.
Vi lärde oss mycket nytt av våra mångsidiga föreningar.
Tack för det. Vi väntar också med iver på att Sällskapsresan fortsätter på våren 2022. Då reser vi till Insjöfinland
och på hösten blir det sydkustens tur.
Vene22Båt -mässan fungerar igen, efter ett års paus, som
startsignal för den kommande säsongen. Välkommen att
träffa oss på vår avdelning i hall fyra och känna
vindarna inför den kommande sommaren.
Vi ses till sjöss!
Jan Jansson
Ordförande för styrelsen för
Segling och Båtsport i Finland

SEGLING OCH
BÅTSPORT I FINLAND
313
49
64 035
16 204

medlemsföreningar
klassförbund
båtsportare i föreningarna
besiktigade båtar

SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND
• Stöder all båtsport från långfärd till olympisk segling
• Bevakar aktivt föreningarnas och båtfolkets intressen
• Upprätthåller besiktningsverksamhet och utbildning
för båtsporten
• Ett framgångsrikt grenförbund inom kappsegling och
motorbåtssport
• Står för säkerhet och ansvarskänsla
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”Allt utgår ifrån att
båtsporten ger oss välbefinnande”

Vi trivs
till sjöss
• Vi känner glädjen av att vara till
sjöss. Vi är jämlika på vattnet.
• Vi förstår vårt ansvar och njuter
av friheten. Vi upplever en meningsfull gemenskap och vi lär
oss de färdigheter vi behöver.
• Vi njuter av en fungerande infrastruktur där nätverket av hamnar är tätt, tjänsterna fungerar
och farlederna är i skick.

ALLTING BÖRJAR MED TANKEN ATT
BÅTLIV GER VÄLMÅEND
3 STORA VISIONER
Vision 2030
Vi har
framgång i världen
• Vi upplever tävlingsglädje på
klubbnivå. Därför växer deltagarantalet.
• Man kan börja i vilken ålder som
helst och nå så långt man vill,
eftersom vår stig från nybörjare
till toppen fungerar.

Vi tar ansvar
• Vi tar vårt ansvar för miljön. Vi
satsar på miljövänligt båtliv och
hållbar utveckling.

• Toppen i Finlands kappsegling och hastighetstävling är av
världsklass. Vi satsar på olympiaframgång.

• Vi tar vårt ansvar för sjösäkerheten. Vi upprätthåller heltäckande
och fungerande utbildnings- och
besiktningssystem för att kunna
njuta av båtlivet på ett säkert sätt.
• Tillsammans med Finlands Olympiska Kommitté och övriga idrottsförbund iakttar vi Idrotta som folk
– Idrottens ansvarsprogram.
sh
.Iva
V
:
Kuva
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Vårt förbund är lika med alla livskraftiga
medlemsföreningar och klassförbund
samt aktiva föreningsmedlemmar.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN
DIGI & DATA

I TIDEN

Vi utvecklar system som
stöder föreningarnas verksamhet, vi skapar nya digitala lärmiljöer, vi understöder en kultur av ledarskap
genom kunskap och vi tar
fram relevant och användbar statistik.

Vi söker nya sätt att värva
medlemmar, vi jobbar aktivt med att engagera ungdomen, vi månar om flexibla verksamhetsmodeller
och vi sänker trösklarna till
vår verksamhet.

KUNNANDE

PÅVERKAN

Vi upprätthåller utbildningssystem, vi uppmanar
till att lära känna varandra
och lära oss av varandra, vi
skapar nätverk och vi utvecklar verktyg och kunskapsbanker.

Vi sköter båtfolkets intressebevakning, vi ser till att
vi är med där besluten fattas, vi utvecklar ständigt
vår kommunikation och vi
idkar aktivt ett brett samarbete

VÅRA MÅL
Vårt mål på kort sikt är, att alla känner till Segling och Båtsport i Finland –
hela Finlands båtfolk har hört talas om förbundet och dess medlemsföreningar.
Vårt mål på lite längre sikt är, että alla vill höra till någon av våra medlemsföreningar − medlemskapet medför värdefulla och eftertraktade fördelar.
Vårt mål på lång sikt är, att alla hör till någon av våra medlemsföreningar − vårt
medlemsantal och vår marknadsandel har vuxit kraftigt.
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VI TRIVS TILL SJÖSS 2022
Vi gör båtsporten och medlemskapet i föreningen mera lockande tack vare
medlemsförmåner, utbildningar och evenemang

VI TRIVS TILL SJÖSS 2022
VI STÖDER
FÖRENINGARNA OCH
KLASSFÖRBUNDEN

VI FÖRBÄTTRAR
FÖRENINGARNAS
ATTRAKTIVITET

VI UTVECKLAR VÅRA
DIGTALA NÄTVERK

Sällskapsresan, som inleddes under sensommaren 2021, fortsätter på våren 2022
till Insjöfinland och på hösten till Södra
Finland. Vi började med att besöka föreningarna på Västkusten.

Vi gör det mera intressant att bli medlem
i föreningarna genom att förstärka vårt
Börja med båtsport koncept och att tillsammans med föreningarna och klassförbunden arrangera avgiftsfria pröva
på- tillfällen.

Vi fortsätter att utveckla den Campusnätinlärningsmiljö, som lanserades 2021,
och publicerar nya kurser på en digital
plattform, exempelvis CEVNI-kurs och
-examen och juniorinstruktörskurs.

Målsättningen är att bekanta oss med
föreningarnas verksamhet och tillsammans försöka komma med idéer om
kommande mål och evenemang. Vi planerar innehållet tillsammans med distriktscheferna och föreningarna enligt föreningarnas behov.
Dessutom utvecklar vi kontaktnätet mellan specialister inom SBF och föreningarna, sådana kategorier är t.ex. utbildare,
kommunikationsansvariga, tävlingschefer, juniorchefer och kommodorer.
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Vi presenterar föreningarna och deras
verksamhet via SBF:s kanaler (Nautic,
spv.fi och sociala media). Vi informerar
om vad SBF och föreningarna erbjuder
i form av utbildning, service och medlemsförmåner för nya medlemmar. Vi utvecklar våra utbildningar så att de bättre
stöder en aktiv båtsport och beaktar olika båttyper.
Tillsammans till Sjöss- evenemangen
samlar föreningarna, båtfolket och nya
vänner av båtsport i hela landet.

Vi utnyttjar audiovisuell kommunikation både i kursmaterialet och under de
de olika evenemangen. Vi analyserar
båtsportarnas åldersstruktur, förbättrar
de digitala verktygen och producerar
instruktionsvideomaterial för båtfarare
och föreningar.
Vi ordnar E-Sailing-tävlingar, streamar
våra evenemang, fortsätter med våra populära webinarier, utnyttjar digitala applikationer och analys för att förbättra vår
tävlingsverksamhet.

Vi ses på Sällskapsresan!

Vision:
ALLA KÄNNER TILL SBF

S

uomen Purjehdus ja Veneily suuntaa
10-vuotisjuhlansa kunniaksi Seuramatkalla-kiertueelle. Loppukesästä 2021 alkava
kiertue vierailee tänä vuonna länsirannikolla
ja suuntaa ensi keväänä Järvi-Suomeen ja
syksyllä 2022 Etelä-Suomeen.

S

Tavoitteenamme on tutustua seurojen toimintaan sekä ideoida yhdessä tulevia tavoitteita
ja tapahtumia. Keräämme alueilta etukäteen
toiveita vierailun teemaksi ja valmistelemme sisällöt yhdessä aluetoiminnanjohtajien
kanssa seurojen tarpeita palveleviksi.

Vår målsättning är att bekanta oss med föreningarnas verksamhet och tillsammans diskutera kommande målsättningar och evenemang. Vi kontaktar föreningarna på området
före turnén och förbereder innehållet tillsammans med distriktscheferna så, att det svarar
mot föreningarnas behov.

egling och Båtsport i Finland firar sitt 10
års jubileum genom att åka på turnén
Sällskapsresan. Turnén inleds på sensommaren 2021, då besöker vi västkusten. Nästa
vår är Insjö-Finland i turen och under hösten
2022 besöker vi Södra Finland.

2021
19.-20.8.
Ahvenanmaa
Åland

2.

1.-3.9.
Perämeren, Kemijoen ja Oulunjoen
vesistöalue ja Lappi
Bottenviken, områdena runt Kemi älv och
Ule älv, Lappland

3.

4.

15.-17.9.
Perämeren eteläosan vesistöalue
Södra delen av Bottenviken

KEVÄÄLLÄ 2022!

22.-24.9.
Pohjanlahden keskiosan vesistöalue
(Merenkurkun veneilyalue)
Mitten av Bottniska viken
(Kvarkenområdet)
29.9.-1.10.
Selkämeren vesistöalue
Bottenhavet

Tillsammans till Sjöss förenar föreningarna och båtfolket i hela landet genom
inspirerande evenemang och tillställningar och gör båtsporten mera känd.

Vårt koncept Börja med båtsport stöder
föreningarnas medlemsrekrytering med
hjälp av vår materialbank, instruktionshäften och avgiftsfria pröva på- tillfällen.

5.

SYKSYLLÄ 2022!

1.

Sällskapsresan har som målsättning att
bekanta SBF:s kansli, föreningarna och
klassförbunden med varandra och stärka
samarbetet mellan de olika aktörerna.

“Vår turné Sällskapsresan besöker nästa år 50 föreningar.”
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VI STÖDER
MEDLEMSFÖRENINGARNA
Vårt besiktningssystem ger säkrare båtar. Det gör att båtfararna känner sitt ansvar och vi försäkrar oss om, att båtarna är möjligast miljövänliga. Vi intresserar också yngre
båtsportare för besiktnings- och säkerhetsutbildningen.
Besiktningen utförs av besiktningsmän, som har fått nödig utbildning och sedan utnämnts av sin förening.
Läs mera på: spv.fi/katsastus
Vi upprätthåller medlems- och båtregistersystemet Suuli,
i det ingår också en faktureringsmodul för föreningarnas
behov. Våra distriktschefer fungerar som kontaktpersoner
mellan förbundets styrelse och föreningarna på området.
År 2022 förnyar vi valprocessen av distriktscheferna.
Distriktscheferna deltar aktivt på vår Sällskapsresa.
Läs mera på: spv.fi/seurat
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“Vi ökar antalet besiktigade
båtar och moderniserar
besiktningssystemet.”

VI FÖRENAR
AKTÖRERNA INOM
BÅTLIVET
Vi arbetar för ett bättre samarbete inom intressebevakningen. Vi skapar en verksamhetsmodell för att samla information som beslutsunderlag och för att skapa effektiv
kommunikation.
Vi gör en utredning om båthamnarnas intressebevakning
och behovet av en gemensam takorganisation för att exempelvis utveckla miljöfrågorna.
Vi höjer klassikerbåtverksamhetens profil i föreningarna
och SBF:s profil som stöd för en gemensam verksamhet.

”Vi förbättrar samarbetet och
dialogen mellan hamnarna till
nytta för alla parter.”
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Foto: Helmi Hollo

TJÄNSTER FÖR FÖRENINGARNA OCH
MEDLEMSFÖRMÅNER
FÖR FÖRENINGARNA
Suuli medlems- och båtregistret
Stöd för barn- och ungdomsverksamheten, skolturnéer
Stöd för tävlingsverksamheten
Distriktsverksamhetsledarnas tjänster
Utbildningar, besiktning och material
Informationsbrev till föreningarna, evenemang,
information om elitidrott
Stöd för föreningarnas coaching
Kundrådgivning

12

MEDLEMSFÖRMÅNER
Olycksfallsförsäkring och rabatt på båtförsäkringar
Permanenta medlemsförmåner, nyhetsbrev och
erbjudanden
Tidskriften Nautic (2 ggr/år)
DigiNautic-nyhetsbrev (4 ggr/år)
Tävlingslicenser
Segelnummer
Kostnadsfria webinarier
Utvärdering av kompetens och intyg för Internationellt
förarbevis (ICC) för fritidsbåt

INFORMATION OCH KUNSKAP VIA NÄTET
SBF:s informativa kursböcker om båtsport finns lätt
tillgängliga i vår nätbutik. Våra nyaste böcker är Pulpettiveneily och Veneilyn perusteet. Vi publicerar böcker både
på finska och svenska.

I vår nya elektroniska inlärningsmiljö Campus hittar
du alla SBF:s utbildningar. Vi utvecklar kontinuerligt
nya utbildningar tillsammans med föreningarna och
vi förbättrar nätplattformens funktionalitet.

Läs mera: spv.fi/verkkokauppa

Läs mera: campus.spv.fi

”Tillsammans med
föreningarna ökar vi rejält
utbudet av kurser i Campus.”
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UTBILDNING GER SÄKERHET PÅ SJÖN
“ Vi inkluderar miljö- och
avfallsfrågorna i målen
och innehållen för
våra kurser.”

Vi svarar för utbildningen av exempelvis båtsportsutbildare, besiktningsmän, juniorinstruktörer och tävlingsfunktionärer för föreningarnas behov. Båtsportutbildarna utbildas enligt ett auditerat kvalitetssystem. De
fungerar sedan i sina föreningar på samma sätt som
besiktningsmännen inom sitt område.
Föreningarna utbildar sina medlemmar bland annat på
Seglar- och båtförarkurser. Utbildarna utvärderar enligt
behov också erfarna båtfarares kunskapsnivå och placerar medlemmarna på de rätta kurserna. Till kurserna
kan antas också icke-medlemmar, det stöder föreningarnas rekrytering. Om du är intresserad att förbättra
ditt kunnande inom båtsporten, bekanta dig då med de
närbelägna föreningarnas kursutbud.
Läs mera: spv.fi/koulutukset

SBF:s UTBILDNINGAR
•
•
•
•
•
•
•
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Båtsports- och seglingsutbildare (fritidsbåtsport)
Juniorinstruktörer (segling, motorbåtsport- och hastighetstävlingar)
Besiktningsmän (fritids- och tävlingssport)
Tränare (kappsegling och elitsport)
Tävlingsfunktionärer och domare (segling och motorbåtsport)
Mätningsmän (segling och motorbåtsport)
Lagledare (motorbåtsport)

SÅ HÄR
KOMMUNICERAR VI

Suomen Purjehdus ja Veneily
Sailing Team Finland
Sailing Team Finland Nuoret Huiput
Veneilyturvallisuus-SPV
Suomen Purjehdusliiga
Veneilijän kamapörssi
suomenpurjehdusjaveneily
sailingteamfinland
finnishsailingleague
Nyhetsbrev::
För föreningsaktiva
För utbildare
Nautic-nyhetsbrev för båtfolket
Beställ och bekanta dig med:
spv.fi/spv-uutiskirjeet

Vår medlemstidskrift Nautic utkommer två gånger per
år: i februari och augusti 2022. SBF:s samarbetspartner
PunaMusta kompenserar kolavtrycket för hela tidsriftens tillverknings- process.
Läs digitalt: spv.fi/nautic
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”Vårt mål är 50 000
båtfarare på våra evenemag
och över 5 000 på distans.”

Foto: Sailing Energy/World Sailing

INTERNATIONELL FRAMGÅNG 2022
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Vi skapar hållbara målsättningar och värden för elitidrotten och stöder föreningarna
för en ansvarsfull tävlingsverksamhet

INTERNATIONELL FRAMGÅNG 2022
EN BÄTTRE VÄG
TILL TOPPEN

VI GLÄNSER
INTERNATIONELLT

VI VINNER
ANSVARSFULLT

Verksamhetskulturen för Sailing Team
Finland under tiden fram till Paris-OS är
baserad på den finländska idrottens värden: tillsammans, positivt, med respekt,
ansvarsfullt.

De finländska seglarna har framgång
också utanför de olympiska klasserna.
Både juniorerna och seniorerna får medaljer i havs- och bankappsegling.

Vi fortsätter att utveckla Barnens seglingsskola och Barnens båtskola, ökar
antalet evenemang och strävar till att
öka antalet båtsportutövare i hela landet.

En högklassig vardag för elitidrottaren,
en ansvarfull verksamhet, internationell
framgång och ett nära samarbete med
Olympiska kommittén, Olympiska träningscentret Urhea och Undervisningsoch kulturministeriet är hörnstenarna i
vår verksamhet.
Sailing Team Finland satsar hårt på de
nya olympiska klasserna, exempelvis det
spektakulära iQFoil-seglingsbrädet. Vi
stärker fenomenet Sailing Team Finland
i sociala media, med nära mediasamarbete och tillsammans med våra samarbetspartners.
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Vi utvidgar och stärker Seglingsligan
och strävar efter fortsatt internationell
framgång. Inom motorbåtsporten fortsätter vi vår framgångsrika verksamhet i
F4- klassen.
Vi förbättrar samarbetet och informationsutbytet med de aktiva föreningarna och klassförbunden. Vi ordnar träffar
för olika specialistkategorier och utbildar
tävlingsfunktionärer och domare med
hjälp av Campus.
Vi förstärker tävlingsverksahetens positiva lyft både via media och via förbundets egna kanaler.

Vi satsar på ett hållbart båtliv, både inom
hobby- och idrottsverksamheten. Vi utbildar nya instruktörer och upprätthåller
kunskapen för de nuvarande. Vi uppdaterar vårt antidopingprogram och informerar både unga och äldre tävlare om
det.
Vi utvecklar handikappseglingen och
Special Olympics -verksamheten tillsammans med föreningarna.
Vi koordinerar Tillsammans till Sjöss
-storevenemanget och förverkligar det
tillsammans med föreningarna och klassförbunden.

NÖJE OCH KUNSKAP FÖR SJÖLIVET

Konceptet för Barnens seglingsskola har utvecklats av
SBF och dess medlemsföreningar. Målsättningen är att
arrangera högklassig nybörjarutbildning i hela Finland.
Föreningarna arrangerar nybörjarkurser eller veckoträningar på nybörjarnivå enligt det här konceptet. Barnens seglingsskola är avsedd för 7-13-åringar.

Barnens båtskola har utvecklats av SBF och dess medlemsföreningar. Inlärningen sker i en trygg miljö under
ledning av utbildade instruktörer. Man får bekanta sig
med hur man rör sig på vattnet och hur man behärskar
en motorbåt i olika situationer. Barnens båtskola är avsedd för barn i åldern cirka 6-12 år.

Läs mera på: lastenpurjehduskoulu.fi

Läs mera på: spv.fi/lastenveneilykoulu

”Vi ökar antalet deltagande föreningar
och nya båtentusiaster.”
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SAILING TEAM FINLAND -VÄGKARTAN

Prospect Team:
För seglare på högstadienivå, som kappseglar
målinriktat.

Unga Toppar:
För kappseglare på gymnasienivå, som har potential
och motivation att utvecklas som idrottare.

Utmanarna:
Kappseglare över 16 år
(i olympiska klasser), som
har potential och motivation att nå olympisk nivå
som idrottare.

Landslaget:
För elitidrottare, som har
idrott som huvudyrke och
framgång i olympiska spel
och internationella mästerskap som målsättning.

”Vi introducerar den förnyade strategin
för hela karriären inom elitidrotten.”
19

HÖGKLASSIG VARDAG FÖR
ELITIDROTTAREN
CENTREN FÖR OLYMPISK TRÄNING:
allmän träning, samarbete mellan
olika grenar och utvecklingsverksamhet
CENTREN FÖR OLYMPISK TRÄNING:
plan för framgång i grenen, stöd för
de ansvariga inom grenen, speciellt
stöd för grenförbundet, olika
specialisttjänster
URHEA:
specialister (fysiktränare, fysioterapeuter, specialister på näring
och mental träning, läkartjänster)
UNDERVISNINGS- OCH
KULTURMINISTERIET:
stöd för grenförbundet,
idrottarstipendier
20

SBF:s träningssystem hjälper
idrottarna att hitta, utnyttja och
utveckla sina talanger på väg mot
framgång.

SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND:
ekonomiskt, administrativt och logistiskt stöd, kommunikation
TRÄNING:
SBF:s tränings-och specialistteam
och projekttränare
HSK-HAMNEN:
centrum för seglingsträningen i
Finland
KISAKALLIO:
Lägercentrum
KOMBINERAD KARRIÄR:
att förena idrott och studier
DE BÄSTA MED DE BÄSTA:
internationellt samarbete och
träningsgrupper

MOTORBÅTSPORTENS
DRAGKRAFT ÖKAR
Våra internationella framgångar inom motorbåtsporten
fortsätter och intresset för att vara med ökar. Vi satsar
på att utbilda både tävlingsfunktionärer, juniorinstruktörer och besiktningsmän. Vi ordnar immersionsutbildningar
och -tester. Vår inhemska tävlingsverksamhet är livlig och
den streamade FM-serien (RaceWKND!) når år 2022 allt
flere tävlare och åskådare. De finländska förarnas internationella framgångar i F4-serien och F1-klassen ökar.
Läs mera: spv.fi/kilpaveneily

“Vi ökar antalet nationella
tävlingslicenser från 74 till 100
och antalet internationella
från 20 till 60.”
21

SEGLINGEN
I MEDVIND
Till SBF hör 40 klassförbund, vilkas huvudsakliga uppgift är att utveckla verksamheten i den egna båtklassen
och att bevaka dess intressen. Vi utvecklar tillsammans
med klassförbunden och de aktiva kappseglingsföreningarna tävlingsarrangemangen, utbildar tävlingsfunktionärer och ordnar sammankomster via nätet.
År 2021 deltog i föreningarnas FM- tävling, dvs. Finlands
Seglingsliga, 36 lag från 23 föreningar. Målsättningen
för år 2022 är att öka antalet föreningar och igen ha
framgång i Sailing Champions League.
Vi utvecklar programmet för handikappseglingen och
Special Olympics- verksamheten tillsammans med föreningarna.
Läs mera på: spv.fi/kilpapurjehdus
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”Vi skapar tillväxt i den
finländska kappseglingen
och i handikappseglingen.”

VI BÄR VÅRT ANSVAR 2022
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Vi fortsätter arbetet med att introducera Båtsportens ansvarighetsprogram hos föreningar
och klassförbund under vår Sällskapsresa- turné och via nätverksmöten och utbildningar.

VI BÄR VÅRT ANSVAR 2022
VI RÖR OSS TRYGGT
TILL SJÖSS

VI BRYR OSS OM VÅRA
VATTENDRAG

VI BEAKTAR
VARANDRA

Vi förbättrar säkerheten till sjöss tack
vare SBF:s och medlemsföreningarnas mångsidiga utbildning och effektiva besiktningsverksamhet. Vi undersöker möjligheterna att ta i bruk
ett egenbesiktningssystem och vi utvecklar vår elektroniska besiktning.

Vårt färska Miljöprogram för båtsporten
informerar båtfararna och föreningarna
om hur man skyddar vår unika havsnatur
och våra insjöar. Vi uppmuntrar båtfararna att säkra förutsättningarna för vår
hobby också för kommande generationer.

Vårt mål är att garantera en säker, jämlik
och mångkulturell mijljö för vårt fritidsintresse både för barn och vuxna. Vår guide
Rättvist till sjöss, vår uppdaterade plan
för jämlikhet och vår guide Stopp för diskriminering är verktyg för våra föreningar
då det gäller att bemästra komplicerade problem. Också vår disciplinsnämnd
stöder föreningarna och klassförbunden.

Vi fortsätter vår aktiva informationsverksamhet om sjösäkerhet, som riktar sig
till våra medlemmar, föreningarna och
nya båtsportare, som inte hör till någon
förening. Vi har ett intensivt samarbete
med myndigheterna, exempelvis Traficom, och föreningar som t.ex. Håll Skärgården Ren och Finlands Sjöräddningsförening.
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Vi publicerar SBF:s rekommendationer för hur man ska iaktta EU:s biocidförordningar och de nya kraven
på avfallshantering och hur man idkar sin sport på ett klimatsmart sätt.
Vi förbättrar vuxnas, ungdomars och
barns kunskap om miljöfrågor tillsammans med Håll Skärgården Ren genom
att producera ekovinkar för föreningar
och gästhamnar.

Vi uppdaterar vårt antidopingprogram
och förbättrar på det sättet både båtfarares och tävlingsidrottares kunskap om
principerna för ren sport.
Vi stöder föreningarnas handikappsamarbete.

BÅTLIVETS ANSVARSPROGRAM FÖLJER IDROTTSGEMENSKAPENS
IDROTTA SOM FOLK - IDROTTENS ANSVARSPROGRAM:
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VI ARBETAR FÖR
BÅTFARARNA
Vi arbetar för och bevakar den finska båtsportens, föreningsverksamhetens och tävlingssportens intressen i nationella och internationella sammanhang. Vi har ett nära
samarbete med myndigheterna, speciellt Traficom och
Trafik- och kommunikationsministeriet, men också med
andra organ, som främjar säkerhet och ansvarsfullhet
inom båtsporten.
Vårt mål är att ännu bättre än tidigare beakta föreningarnas förväntningar och åsikter i vår intressebevakning och
vårt samarbete med myndigheterna. Vi förbättrar säkerheten till sjöss och båtfolkets miljökunnande genom att
producera material och kampanjer och genom att informera via sociala media.
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”Vi hjälper föreningar
och klassförbund att
introducera Båtsportens
ansvarsprogram”

SÅ HÄR REPRESENTERA
VI VÅR SPORT
Vi är medlemmar i de här organisationerna:

Vi samarbetar med följande organisationer:
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DET HÄR FÖLJER VI MED
Föreningarnas medlemsantal
ökar med 1 000.

!

!

Datainsamling: Suuli-medlems- och båtregister

!
!

Vi ordnar 15 webbinarier och
20 nätverksmöten.
Datainsamling: Lyyti och ClickMeeting

Vi organiserar 12 kostnadsfria
båtevenemang.
Datainsamling: Lyyti

!

!

Datainsamling: Lyyti

Kommunikationens inflytande ökar
med åtta procent
(hemsidor, nyhetsbrev, sociala media).
Datainsamling: MailChimp, Google Analytics,
sociala media -analys

Vi samlar in feedback efter våra evenemang,
och genomför årligen större undersökningar
på våra mest centrala versamhetsområden.

Datainsamling: Lyyti
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Mer än 1 500 föreningsfunktionärer
deltar i våra utbidningstillfällen.

EKONOMI OCH
BUDGET 2022

UTFALL 2020, BUDGET 2021,
BUDGET 2022 (1000 €) *)

SBF totalt

UTFALL 2020, BUDGET 2021,
BUDGET 2022 (1000 €)

R20

Den egentliga versamhetens intäkter
Personalkostnader
Den egentliga verksamhetens utgifter
Den egentliga verksamheten
Medlemsintäkter
Medelanskaffning, sponsor- och övriga intäkter
Statens verksamhetsbidrag
Olympiakommitténs stöd
Redovisningsperiodens över-/underskott

B21

B22

289
-657
-1 280

335
-739
-1 360

316
-700
-1 408

-1 648

-1 764

-1 792

719
89
594
268

722
159
625
266

722
119
689
266

22

8

4
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12,50
12,50
12,50
5,00

€
€
€
€

*) Utan personalkostnader

Båtsport

B21

B22

R20

B21

B22

R20

B21

B22

4
-73

11
-83

10
-116

14
-33

23
-71

23
-63

0
-15

0
-24

2
-21

Den egentliga verksamheten

-69

-72

-106

-19

-48

-40

-15

-24

-19

Medelanskaffning, sponsor- och övriga intäkter

-12

0

30

10

0

0

0

0

0

Över-/underskott

-81

-72

-76

-9

-48

-40

-15

-24

-19

Båtsäkerhet

Hastighetstävling

Utbildning

UTFALL 2020, BUDGET 2021,
BUDGET 2022 (1000 €) *)

R20

B21

B22

R20

B21

B22

R20

B21

B22

Den egentliga verksamhetens intäkter
Den egentliga verksamhetens utgifter

56
-23

69
-45

69
-45

4
-67

13
-61

12
-60

19
-34

19
-38

15
-29

Den egentliga verksamheten

33

24

24

-63

-48

-48

-15

-19

-14

Medelanskaffning, sponsor- och övriga intäkter

0

0

0

9

14

14

0

0

0

Över-/underskott

33

24

24

-54

-34

-34

-15

-19

-14

Kommunikation

Administration

Gemensamma projekt

UTFALL 2020, BUDGET 2021,
BUDGET 2022 (1000 €) *)

R20

B21

B22

R20

B21

B22

R20

B21

B22

Den egentliga verksamhetens intäkter
Den egentliga verksamhetens utgifter

55
-166

47
-174

33
-160

3
-225

5
-211

0
-206

0
0

0
-14

0
-17

Den egentliga verksamheten

-111

-127

-127

-222

-206

-206

0

-14

-17

0

0

0

0

0

0

0

16

0

-111

-127

-127

-222

-206

-206

0

2

-17

Över-/underskott

R20 = Budgetutfall 2020
B21 = Budget 2021
B22 = Budget 2022

R20

Barn

Den egentliga verksamhetens intäkter
Den egentliga verksamhetens utgifter

Medelanskaffning, sponsor- och övriga intäkter

Medlemsavgifter
- Egentliga personmedlemmar (vuxen)
- Familjmedlemmar
- Seniorer
- Ungdomsmedlemmar (under 19 år)

Organisation

Kappsegling,
ungdomar

Tränings- och
toppkappsegling

Kappsegling

UTFALL 2020, BUDGET 2021,
BUDGET 2022 (1000 €) *)

R20

B21

B22

R20

B21

B22

R20

B21

B22

Den egentliga verksamhetens intäkter
Den egentliga verksamhetens utgifter

83
-186

123
-278

70
-245

16
-375

0
-313

10
-296

35
-83

25
-50

72
-150

Den egentliga verksamheten

-103

-155

-175

-359

-313

-286

-48

-25

-78

Insamling, sponsring och andra intäkter
Olympiska kommitténs stöd och OKM specialunderstöd

20

80

20

38

45

40

24

20

15

30

45

45

238

223

221

0

0

50

Över-/underskott

-53

-30

-110

-83

-45

-25

-24

-5

-13

