Förslag till verksamhetsplan för Västkustens Båtförbund 2019
1.
Sjösäkerhetsutbildning
Syfte: Personlig färdighet
Två endagarskurser vår och höst 2019. Inplanerade kursdagar är under maj och oktober
Med ca. 20 deltagare per tillfälle. Läs mer om kursen på vår hemsida.
Kostnadsfritt deltagande (förbundet betalar 1 250 kr/deltagare).
Inbjudan till alla klubbar, via hemsidan www.vastkustensbf.se
2.
BAS-utbildning
Introduktionsutbildningar i BAS-systemet.
Syfte: Behörighet att kunna använda BAS-systemet.
I första hand för klubbar som ännu inte använder BAS. Repetition för övriga.
Kurs ett anordnas under våren. Särskild kallelse kommer. Kurs två äger rum under hösten. Tid och
plats meddelas alltid för all verksamhet på hemsidan.
3.
BAS-utbildning ”påbyggnad”
Utbildningen vänder sig till de klubbar och styrelseledamöter som i dag använder BAS-K och avser
att även använda/lära mer om andra funktioner i systemet. Kurs anordnas på förfrågan.
Tid och plats via utskick och annonsering på hemsidan till samtliga klubbar.
4.
BAS-support
VBF erbjuder klubbar som önskar individuell information/undervisning i BAS-systemet lokal
support. Ansökan sker via överenskommelse med VBF:s BAS-ansvariga. Se hemsidan.
5.
GDPR-utbildning
Utbildning under gällande den nya dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation
beträffande skyddet av personuppgifter. Förordningen gäller när organisationer som t ex.
båtklubbar behandlar medlemsuppgifter. Under våren erbjuder VBF medlemsklubbarna utbildning
om vad GDPR är, vad det innebär för klubben och vad klubben bör göra för att följa förordningen.
6.
Lokala nätverksträffar
Syfte: Aktuell information från förbundet till båtklubbarna i Bohuslän. Erfarenhetsutbyte i
gemensamma frågor.
Mötet äger rum under våren 2019. Särskild inbjudan skickas till aktuella klubbar.
7.
Ungdomsverksamhet
Ungdomsverksamhet i medlemsklubbarna är en viktig framgångsfaktor för det ideella
fritidsbåtlivets fortlevnad. VBF har inrättat en ungdomsfond på 25 000 kr., som medlemsklubbar
årligen kan ansöka medel från (max 5000 kr. per båtklubb) för att bedriva ungdomsverksamhet med
anknytning till båtlivet och dess utveckling.
Som stöd till båtklubbar som vill starta ungdomsverksamhet erbjuder SBU/VBF studiematerial.
Kontakta Birgitta Jacobsson på tel. 0707-310233 el. e-post bj@vastkustensbf.se för mer
information.

8.
Miljö
Syfte: Genomgång av miljöbestämmelser för båtklubbar. Ömsesidig information i miljöfrågor. Ökad
förståelse för vikten av klubbens miljöarbete.
Målgrupp är båtklubbarnas miljöombud.
Passande tidpunkt diskuteras på kommande årsmöte
9.
Hamnsäkerhet
Syfte: Båtklubbars ansvar för säkerheten i hamnen är stor både för klubbens medlemmar och mot
tredje man. VBF erbjuder medlemsklubbar stöd och hjälp att höja säkerheten efter förfrågan. Sök
kontakt via förbundets hemsida.
10. Information
Syfte: Aktuell båtlivsinformation till båtklubbarna och dess medlemmar.
Sker kontinuerligt via SBU:s medlemstidning Båtliv, som ges ut med sex nummer per år, SBU:s och
VBF:s hemsidor samt regional kompletterande information via nyhetsbladet Västblocket.
Gärna feedback och tips på innehåll.
Förbundets webmaster ansvarar för hemsidan och ordföranden för Västblocket.
11. Samverkan
Syfte: Genom medverkan i olika kommittéer, arbetsgrupper och styrelser tillvaratas förbundets och
båtklubbarnas berättigade intressen.
För närvarande finns förbundet representerat i Unionsstyrelsen, Svenska Sjö AB, Nämnden för
Båtlivsutbildning, SBUFAB, Miljökommittén, Barn- och ungdomskommittén, Redaktionskommittén,
Informationskommittén, kommittén för Årets Båtklubb och kommittén för centrala inköpsavtal.
Intresseanmälan att delta i någon kommitté/motsvarande kan ske till förbundsstyrelsen.
12. Årsmöte
Syfte: Demokrati och inflytande. Val av styrelse och övriga förtroendevalda. Fastställa kommande
års verksamhet och budget.
I Långedrag 3 mars 2019. Särskild inbjudan till medlemsklubbarna och via hemsidan.
13. Höstmöte
Syfte: Utveckla medlemsnyttan och diskutera för Västsverige angelägna båtlivsfrågor. Information
om aktuella miljö- och sjösäkerhetsfrågor. Återkoppling på SBU/VBF:s verksamhet och
medlemsnytta
Äger rum i november i Långedrag. Särskild inbjudan till medlemsklubbar och via hemsidan.

