
Västkustens Båtförbund
Ett förbund i Svenska Båtunionen

Medlemskap i Båtklubb och Båtförbund 
ger Dig många fördelar



VBF, Västkustens Båtförbund grundat 1927 
är en ideell regional organisation inom 
SBU, Svenska Båtunionen som verkar för 
att främja båtlivet, värna om miljön och en 
levande skärgård.

Till VBF hör ca 100 båtklubbar 
och närmare 19 000 anslutna 
medlemmar

 

Vår ambition är att 
förena och utveckla 
båtlivet på västkusten.
Tillsammans blir vi starkare och ökar 
möjligheterna att påverka 
Läs vår broschyr om alla fördelar ett 
medlemskap ger er klubb och era 
medlemmar. Vill du veta mer? 
www.vastkustensbf.se 

Vår vision
Tillsammans skapar vi det goda båtlivet
Vår vision
Tillsammans skapar vi det goda båtlivet
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Vår vision
Tillsammans skapar vi det goda båtlivet
Vår vision
Tillsammans skapar vi det goda båtlivet

Västkustens Båtförbund (VBF) 
Ett förbund i Svenska Båtunionen (SBU)

När ni går med i VBF ingår ni i riksorganisationen SBU. Ni får ta del av den stora organisationens 
muskler i samarbete med den regionala föreningen som tar tillvara era intressen på lokalnivå.

För klubben & styrelsen, sid 4-5

BAS Programmet ...............................

Fördelaktiga klubbförsäkringar .............

Investeringslån ..................................

Stöd i miljöfrågor ............................... 

Stöd vid juridiska tvister .....................

Riktlinjer för säker hamn ....................

Dokument & mallar ..............................

Din klubb/förening får fortlöpande  
information om aktuella  
båtlivsfrågor .......................................

Utbildningar .........................................

Det här ger vi er klubb och era medlemmar
För den enskilda medlemmen, sid 6-7

Tidningen Båtliv med 6 nummer per år ..................  

Förmånliga båtförsäkringar i Svenska Sjö ...............   

Sjösäkerhetskurser .................................................

Medlemskort, för b.l.a rabatter ...............................

Förmånliga medlemserbjudanden ..........................  

Vad är Svenska Båtunionen, (SBU)? 
Svenska Båtunionen är paraplyorganisation för de ideella båtklubbarna i landet och organiserar 
cirka 170 000 medlemmar i fler än 900 båtklubbar. Vi har verkat sedan 1928 och är en av världens 
största båtorganisationer. Med denna tradition storlek och tyngd har Svenska Båtunionen ett stort 
ansvar att uprätthålla och föra båtlivets talan.
 
Det görs genom att:
 
-  Skapa möjligheter till och agera för ett ansvarsfullt båtliv.
 
-  Påverka förslag till nya regelverk och ändringar i gamla så att de utökar  
 möjligheterna att utöva ett bra båtliv.
 
-  Motverka alla förslag som kan anses orimliga, ineffektiva eller omöjliga att 
 efterleva och därigenom förhindrar våra möjligheter att utöva båtliv.  
 Hemsida: www.batunionen.se
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Fördelar
För klubben & Styrelsen

BAS Programmet 
Ett unikt webbaserat program framtaget för båtklubbar  
med funktioner som underlättar administrationsarbetet  
i föreningen - VBF utbildar klubbar i BAS programmet. 

Båtunionens Administrativa System, BAS, och i synnerhet 
klubbmodulen BAS-K fortsätter utvecklas i hög takt. Eftersom 
det är webbapplikationer får alla användare tillgång till senaste 
versionen omedelbart när den införs. BAS programmet utveck-
las kontinuerligt efter medlemmarnas önskemål.

  

 

Båtunionens Administrativa System, BAS, och i synnerhet 
klubbmodulen BAS-K fortsätter utvecklas i hög takt. Eftersom det 
är webbapplikationer får alla användare tillgång till senaste 
versionen omedelbart när den införs.  

- Vad är BAS? Kanske du nu tänker. Detta är benämningen för 
Svenska Båtunionens webbaserade administrationssystem. BAS är 
ett fantastiskt bra system och ett modernt IT-stöd för hela SBU-
sfären. Båtklubbsfunktionärer, båtförbundens funktionärer, 
besiktningsmännen, SBU-funktionärer, alla har sin del i BAS. 
Systemet utgörs av ett antal, mer eller mindre, integrerade 
moduler där BAS-K, administrationsstöd för båtklubben, är den 
dominerande delen. Övriga moduler är BAS-M för 
medlemshantering (integrerad med alla andra moduler, 
medlemmen är det centrala), BAS-F båtförbundens 
administrationsstöd och BAS-B säkerhetsbesiktningens register. I 
BAS-K kan klubben hantera sin hamn och sitt varv inklusive 
utlåning (t ex nyckelhantering), schemalagda aktiviteter (t ex 
vakthållning) och fakturering med reskontra av alla avgifter kring 
detta. 

Ni är många som använder BAS-K och många fler är på gång. Vi 
är angelägna att ni får igång regionala användargrupper där ni 
kan utbyta erfarenheter och samordna era önskemål om 
utveckling av BAS. Se till att ert båtförbund tar tag i detta om de 
inte redan har det, de får starthjälp från SBU om de vill. I 
diskussionsforumet för BAS-K kan du få en hel del hjälp,  
- Och du, glöm inte dela med dig av dina tips! 

Den senaste utvecklingen innebär bl a att vi gått över till PDF som 
format för utskrifter av avier. Detta gör att det blivit väsentligt 
enklare att skriva ut på färdigtryckta blanketter för PG eller BG. 
Slut på krånglig justering för att få text och siffror på rätt ställe på 
blanketten! Det gör också att det nu hela tiden finns lagrade 
kopior av alla avier, lätt att skriva ut kopia från reskontra, 
medlemsbild eller avisering. 

Det kostar inget extra att använda BAS. Anmäl till det regionala 
Båtförbundet att ni vill böja nyttja BAS så hjälper de er igång. 

Utveckling i BAS 

I korthet 
BAS-M och BAS-K I ny 
release (2.0) dec 2010 

”BAS är ett fantastiskt 
bra system och ett 

modernt IT-stöd för hela 
SBU-sfären” 

Båtunionens Administrativa System 
BAS 

SOMMAR 2011 

NYHETER FÖR I T - INTRESSER ADE BÅTL I VS FUNKTION ÄRER 

Svenska Båtunionen 
af Pontins väg 6 
115 21 Stockholm 

info@batunionen.com 
08-545 859 60 

 
Det innehåller bland annat:

  n Medlemsregister

  n Båtplatsregister

  n Avgifts hantering

  n Mail funktion

  n SMS funktion

  n Vaktschema

  n Bokföringsunderlag 
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Fördelar
För klubben & Styrelsen

Tillgång till  
Svenska Båtunionens alla resurser samt lokala förmåner.

Med klubbförsäkringen sparar 
ni pengar åt klubben!
Båtklubbsförsäkringen har alla båtklub-
bar automatiskt när de är medlemmar 
i VBF/SBU. Detta innebär att vi handlar 
upp den för många och det påverkar 
priset väsentligt jämfört med om varje 
klubb köper den själv.  Försäkringen 
omfattar flera viktiga områden  
(förenklad sammanställning nedan):

Egendom: Omfattar fast och lös 
egendom som tillhör båtklubben och 
hyrd, lånad eller leasad egendom som 
klubben ansvarar för. Dessutom ersätts 
datautrustning m.m. Försäkringen 
omfattar ej båtar eller bryggor. Högsta 
ersättning är två basbelopp.

Styrelseansvarsförsäkring: Ger 
ett ekonomiskt skydd för styrelse-
ledamöters privata ekonomi i styrelse-
frågor som rör båtklubben.

Investeringslån 
Genom medlemskap i VBF och därigenom Svenska 
Båtunionen finns möjlighet att låna pengar till klub-
bens större investeringar med synnerligen förmån-
liga villkor.   SBU går i borgen för klubbens räkning 
mot Swedbank.

Stöd i miljöfrågor 
Det är viktigt att både båtklubbar och de regionala båt-
förbunden har ett aktivt miljöarbete. VBF samordnar 
de anslutna klubbarnas synpunkter i remissyttranden 
och vid diskussioner med myndigheter på regional 
nivå samt stöttar klubbarna i olika frågor.

VBF erbjuder även: 
Stöd och hjälp i GDPR arbete 
Stöd i ungdomsfrågor 
Stöd i förhandling med myndigheter 
Fortlöpande information som berör 
klubbar/föreningar 
Egen kontroller av fritidsbåtar

Ansvars-
försäkring

5 mkr

Egendom
2 Pbb

Utökad 
egendoms-
försäkring

Första risk el
fullvärde 

Förmögenhets-
brottsförsäkring

2Pbb

Olycksfalls-
försäkring

10 Pbb
Rättskydds-
försäkring

5Pbb

Extrakostnads-
försäkring

2 Pbb

Hyresförlust-
försäkring

2 Pbb

Styrelseansvars-
försäkring

5 Pbb

Ansvars-
försäkring vid 

lyft
1 mkr

Oljeskada på 
annans

egendom 
1 mkr 

Utökad 
Styrelseansvars-

försäkring
1,5 mkr 

Utökad ansvars-
försäkring vid 

lyft
2,5 mkr

Utökad 
olycksfalls-
försäkring
10 Pbb för
anhöriga

Grundförsäkring, ingår automatiskt, för alla VBF-klubbar genom medlemskap i SBU. 

Valbara tilläggsförsäkringar

Cistern-
försäkring

1 mkr/100 tkr

1 prisbasbelopp ( Pbb) 2018 = 45 500 kr

Båtklubbsförsäkring, Svenska båtunionens medlemsklubbar 

Båtklubbförsäkringen 2018

Utökat rättskydd
7 pbb
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Båtklubbförsäkringen 2018

Utökat rättskydd
7 pbb

Ansvarsförsäkring: Försäkringen gäller för skadeståndsskyldighet som kan riktas 
mot båtklubben och all verksamhet som anses vara normalt för en båtklubb. 
Försäkringsbeloppet är 5 mkr vid sak och personskada.

Olycksfallsförsäkring: Samtliga betalande medlemmar i klubben omfattas 
av försäkringen när medlem är på klubbens områden, oavsett orsak, året runt 
dygnet runt. Försäkringen gäller även för 1 medhjälpare i samband med sjö- och 
torrsättning. Dessutom gäller försäkringen för icke medlemmar vid av klubben 
utlysta aktiviteter, ex under seglarskola för ungdomar.

Läs mer på: https://svenskasjo.se/for-batklubbar/ 

Svenska Sjö är vårt eget bolag och erbjuder kostnadsfri rådgivning så ni slipper dyra dubbelförsäkringar
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Tidningen Båtliv  
Som medlem får du också tidningen Båtliv som utkommer 
med 6 nummer per år. samt 10 st digitala nyhetsbrev.
Värde: 360:-

Båtliv är Svenska Båtunionens medlemstidning och 
en av Europas största båttidningar med en upplaga 
på 143 000 exemplar.

Förmånlig försäkring 
Svenska Sjö – Båtklubbarnas egna försäkringsbolag

 Upp till 30% rabatt

10% för båtklubbsmedlemmar

10% för navigationsutbildning

10% för installerad spårsändare

Sjöassistans dygnet runt ingår utan kostnad 

Bonus till båtägaren och båtorganisationerna 

Tryggare båtliv med appen ’Sjösäker’ 
på www.svenskasjo.se kan du räkna ut  
din premie villkor och övriga fördelar. 

Tidningen Båtliv 

Som medlem får du också 
tidningen Båtliv som 
utkommer med 6 nummer 
per år. Pris i Butik 60:-/ 
nummer. 
Värde: 360:- 
 
Båtliv är Svenska 
Båtunionens 
medlemstidning och en 
Europas största båttidningar 
med en upplaga på 143000 
exemplar. 

 

Investerings lån 

Genom medlemskap i VBF och därigenom 

Svenska Båtunionen finns möjlighet att låna 

pengar till klubbens större investeringar med 

synnerligen förmånliga villkor.   SBU går i 

borgen för klubbens räkning mot Swedbank. 

Kontakta förbundet för vidare information. 

Fördelar
För dig som medlem i båtklubb/förening
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Fördelar
För dig som medlem i båtklubb/förening

Kurser & Medlemserbjudande 
Från våra samarbetspartners

Kostnadsfritt för våra medlemmar! 
1-dagars sjösäkerhetskurs (på Öckerö) 
Kursplan Sjösäkerhetsskolans  
säkerhetskurs för fritidsbåtsfolk: 

 
Läcktätning, teori.  
Stämpling.  
Surrning  
 
Läcktätning praktik. 
Övning i läcktätningstank. 
 
Hälso- sjukvård. 
ABC sjukvård. 
HLR-UTB.

Brand, teori. 
Installationer i båtar 
Handbrandsläckare. 
Släckteknik.

Brand praktik 
Brand i kläder. 
Handbrandsläckare 
Räddning av person i  
rökfyllt rum.

Överlevnadsteknik, teori. 
Kännedom om faror. 
Flytvästar/ 
Överlevnadsdräkter. 
SAR teknik. 
MOB teknik.

Överlevnadsteknik,  
Praktik 
Upptagning av PIW.

Pyroteknik,  
teori samt praktik. 
Pyrotekniska nödsignaler, 
Funktion, 
Planering, 
Handhavande.

Attraktiva erbjudanden  
från marinbranchen!  
Bottenfärger, båtvård, flytvästar, elektronik,  
tågvirke samt övriga aktuella båttillbehör.  
Visa upp ditt medlemskort när du handlar!

Besök www.vastkustensbf.se för våra bästa dagsaktuella erbjudanden till dig som medlem.

Våstra Sverige
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Båtlivet är en av de stora folkrörelserna i Sverige med en lång 
tradition. Det är tillgängligt för alla som vill, genom gemensamt 

ideellt arbete i båtklubbar i hela landet. Allemansrätten och 
strandskyddet anser vi är särskilt viktiga att värna. 

www.batunionen.se

Västkustens Båtförbund
 

Talattagatan 24
426 76 Västra Frölunda

 
vbfkansli@vastkustensbf.se

www.vastkustensbf.se 

Västkustens Båtförbund
Ett förbund i Svenska Båtunionen


