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Miljöfrågorna blir allt viktigare för oss båtlivsentusiaster, det är utan tvekan att vi genom 
utövande av vårt båtliv påverkar den marina miljön. Med rätt kunskap kan vi minimera de 
negativa effekterna vilket självklart ligger i vårt intresse.  Vi befinner oss på sjön för att vi 
uppskattar den marina miljön, vi är de sista som vill fördärva den.  Därför bör vi alltid föregå 
med gott exempel och göra det som är miljöriktigt.   
 
Båtklubbarna påverkas också av miljöfrågorna, myndighetskrav och tillsyn blir mer omfattande 
och påtagliga.  Detta kan upplevas som byråkratiskt, komplext och kanske påträngande.  Men 
oavsett hur vi ser på det måste vi hantera frågorna.  Det bästa sättet för klubbarna att komma 
till rätta med dem är genom att ha en miljösamordnare.  En miljösamordnare är en naturlig del 
av styrelsens sammansättning och har till uppgift att leda klubbens miljöarbete.  Ha kunskap 
gällande regelverk samt vara kontakten utåt mot myndigheter och andra berörda parter.  
Västkustens Båtförbund har stor kunskap om gällande regelverk, och kommande praxis. Vilket  
vi kan förmedla till våra medlemmar som gör ert arbete betydligt enklare. 
 
Min uppmaning till er alla är att utse en miljösamordnare om ni inte redan har gjort det.    
Västkustens Båtförbund kommer intensifiera miljöarbetet och ni kommer inom en snar framtid 
bli kontaktade av Stellan Dahlberg (VBF:s egen miljösamordnare) med mer information. 
 
När vi från Västkustens Båtförbund kontaktar er använder vi oss av uppgifter som finns i BAS 
och det är därför bra om dessa uppdateras, jag ber er granska och eventuellt korrigera era 
kontaktuppgifter.  Detta gäller för alla funktioner inom klubben men speciellt för, ordförande, 
kassör, BAS ansvarig, hamnkapten och miljösamordnare. 
 
Äntligen ser vi årets första vårtecken, Båtmässan i Göteborg (4-12 februari).  Svenska Båtunion 
och Västkustens Båtförbund ställer ut på mässan, monter B00:21.  Montern bemannas i 
huvudsak av personer från Båtunionens olika kommittéer, vissa tider även av personer från 
Västkustens Båtförbund.  Ni är hjärtligt välkomna att titta förbi bara för att säga hej eller ställa 
frågor om det som är viktigt för er klubb.   
 
Slutligen vill jag påminna om årsmötet i Västkustens Båtförbund som äger rum den 18:e mars i 
Långedrag.  Kallelse och agenda kommer skickas ut i god tid innan mötet, boka gärna in dagen 
redan nu.  Vi börjar på morgonen och avslutar med en god lunch tillsammans. 
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