
Västkustens Båtförbund 
Ett förbund anslutet till Svenska Båtunionen 

som verkar för Svenskt Båtliv 

 
     2018-09-20 

 

Inbjudan till medlemsmöte på Båtlivscentrum i Långedrag, Talattagatan 24, 

lördagen 27 oktober 2018 

 
Samtliga båtklubbar, -föreningar och -sällskap i Västkustens Båtförbund (VBF) inbjuds 

härmed till en intressant förmiddag med föreläsningar och information om aktuella 

båtlivsfrågor. 

 

Samling i Båtlivscentrum mellan kl. 09.00 och 09.30 då kaffe och smörgås serveras. 

 

Program 

 

kl. 09.30-11.00  Främmande ubåtar i våra vatten 

      Kommendören av 1.graden Nils-Ove Jansson berättar 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 Chef för Västkustens 

                           Marinkommando och Öresunds Marindistrikt, Nils-Ove har också skrivit  

                           boken Omöjlig Ubåt som handlar om ubåtskränkningarna.  

 

kl. 11.00-12.00   GDPR och SBU- kansliets service 

     1:a juli i år trädde en ny dataskyddslag i bruk som heter General Data  

                           Protection Regulation –GDPR. Svenska Båtunionens verksamhetschef 

                           Peter Karlsson informerar om hur båtklubbens datalagring påverkas av 

                           lagen och konsekvenser om klubben inte följer lagen. Han kommer också att  

                           berätta om vad kansliet i Stockholm arbetar med för uppgifter och vilken    

                           service båtklubbar kan räkna med.   

 

kl. 12.00-12.30  Miljö 

     Myndigheternas ökade miljökrav på båtägare och båtklubbar är viktigt att 

                           vara uppdaterad på. VBF:s miljöexpert Roland Örtengren informerar om 

                           vad som händer inom området i dagsläget. 

 

kl. 12.30-13.00  Försäkringar 

     Båt- och båtklubbsförsäkringar är viktiga ingredienser i båtlivet.  

                           Lasse Carlsson, VBF:s försäkringsledamot i båtklubbarnas egna  

                           försäkringsbolag Svenska Sjö AB, informerar om nyheter och förbättringar 

                           i försäkringarna och i bolaget. 

 

kl. 13.00             Avslutning med lunch på Långedrags värdshus. 

 

Anmälan om deltagande görs till förbundets kansli vbfkansli@vastkustensbf.se. eller till 

Birgitta Jacobsson tel. 0707-310233. Önskemål om särskild måltid anmäls i samband med 

deltagaranmälan. 

mailto:vbfkansli@vastkustensbf.se


 

Låt gärna flera medlemmar från båtklubben/föreningen delta i mötet och lunchen. 

 

Vi vill ha Er anmälan om deltagande senast tisdagen den 23 oktober. 

 

 

Varmt välkommen önskar styrelsen för VBF genom Lars Brickzén, ordf.  


