Välbesökt höstmöte för Västkustens
Bätförbund 27 0ktöber
Samtliga båtklubbar – föreningar och sällskap i Västkustens Båtförbund hade
mottagit inbjudan till ett halvdagsmöte om intressanta båtlivsfrågor.
Höstmötet hölls på Båtlivscentrum i Långedrag där Sjöräddningssälskapet,
Kryssarklubben och Västkustens Båtförbund har sitt kansli.
Själva mötet hölls i aulan Svarta gaveln och där följande punkter fanns med på
programmet:
•
•
•
•
•

Främmande ubåtar i våra vatten.
GDPR och SBU-kansliets service.
Myndigheternas ökade miljökrav.
Båt och båtklubbsförsäkringar.
Medlemsförmåner

Främmande ubåtar i våra vatten
Kommendören av 1:a graden Nils-Ove Jansson redogjorde mycket initierat om
främmande ubåtar under 1980-talet och fram till nutida händelser. Han har ingått i
den marina ubåtsanalysgruppen, var under tre år operativt ansvarig för Kustflottans
ubåtsjaktinsatser.
Har varit ställföreträdande chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt
även chef för Västkustens Marinkommando och Öresunds Marindistrikt.
Nils-Ove Jansson redogjorde för många incidenter runt våra kuster där merparten
inträffat på ostkusten. Allt ifrån Utö incidenten 1980 och den välkända U137 i
Karlskrona skärgård 1981, som sannolikt var ute för att hämta upp rysk personal som
var strandsatta av tidigare ubåtar.
Vi fick också höra om trollingfiskaren i Karlskrona som den 29 sept.-84 krockade med
ett så kallat. ”okänt föremål”. Bandspår i Hårsfjärden-82 och ryska elitförband med
uppgift att slå ut Stockholms innerstad samt undervattensfarkoster så sent som 2017
i Gävle hamn.
Nils-Ove har också skrivit boken Omöjlig Ubåt, intressant men också skrämmande
läsning som handlar om ubåtskränkningarna i våra vatten.

GDPR och SBU kansliets service.
1:a juli i år trädde en ny dataskyddslag i bruk General Data Protection - GDPR.

SBUs verksamhetschef Peter Karlsson informerade om hur båtklubbens datalagring
påverkas och konsekvenser om klubben inte följer lagen.
Han informerade också om kansliets verksamhet och om vad SBU-kansliet i
Stockholm arbetar med och vilken service båtklubbarna kan erbjudas.

Miljö
Roland Örtengren, VBFs miljöexpert, informerade bland annat om miljökommitténs
pågående arbete och vad som händer i dagsläget. Myndigheternas ökade miljökrav
på båtägare och båtklubbar. Roland redovisade också intressanta mätningar av
läckage från bottenfärger som gjorts i hamnarna på västkusten.

Försäkringar
Båt- och båtklubbsförsäkringar är viktiga ingredienser i båtlivet. Lasse Carlsson,
VBFs försäkringsledamot i båtklubbarnas egna försäkringsbolag Svenska Sjö AB
informerade om nyheter och förbättringar i försäkringarna, och vad som återbetalas
till båtlivet.
Lasse tog också på sig skattmästarens roll inom SBUs styrelse och redovisade
pedagogiskt allt vad man får för sin medlemsavgift till SBU och VBF.

Medlemsförmåner
Bosse Wernlundh redogjorde för de olika förmånerna som förhandlats fram med olika
företag för VBFs båtklubbar och dess medlemma
Information lämnades också om de rikstäckande avtal som tecknats för centrala
inköpsavtal, som gruppen har förhandlat fram.
Dagen avslutades med underbar fisklunch på Långedrags Värdshus samtidigt som
de första snöflingorna singlade ner över det gråa havet utanför Långedrag.
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