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Vår vision
Tillsammans skapar vi det goda båtlivet

VBF är en ideell regional organisation inom
SBU, grun dat 1927 som verkar för att f rämja
båtlivet, värna om miljön och en levande
skärgård.

Till VBF hör ca 1OO båtklubbar
och närmare 18 OOO anslutna
medlemmar

Vår ambition är att
alla båtklubbar på

västkusten skall bli
medlemmar iVBF
Tillsammans blir vi starkare och
ökar möiligheterna att påverka

Läs vår broschyr om alla fördelar ett
medlemskap ger er klubb och era
medlemmar. Vill du veta mer?
www.vastkustensbf.se



Västkustens Båtförbund VB F)
Ett förbund i Svenska Båtunionen (SBU)

När ni går med iVBF 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.

Detta ger vi er klubb och era medlemmar
För klubben & styrelsen, sid 4-5

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

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

För den enskilda medlemmen, sid 6-7

Tidningen Båtliv med 6 nummer per år

Förmånlrga båtförsäkringar i Svenska Sjö

lnvesteringslån

Förhandling med myndigheter............

Fortlöpande information som berör
,lubbar/fören lgar

Sröd i miljöfrågor. ........

Stod vid juridiska tvister.........

Säkerhetsbesiktning av båtar.............

Stöd i ungdomsfrågor

Riktlinjer för säker hamn ..........

Förmånliga medlemserbjudande varje månad ........

Din klubb/förening får fortlöpande information om
aktuel la båtlivsf rågor

Siösäkerhetskurser

Medlemskort

Vad är SBU?
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Svenska Båtunionen är riksorganisation för 27 lokala distrlktsförbund
VBF (Västkustens Båtförbund) ingår i SBU

SBU har kansli i Stockholm och arbetar för det goda båtlivet
SBU för samtal med myndigheter och beslutsfattare om det goda båtlivet
SBU arbetar aktivt för de lokala medlemsföreningarna
SBU tillhandahåller tjänster och verktyg som underlättar för de lokala medlemsföreningarna
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BAS Programmet
Ett unikt webbaserat program framtaget för
båtklubbar med f unktioner som underlättar
ad m i n i strati o n sa rbetet i före n i n g e n.

Det innehåller bland annat:

o Medlemsregister

o Båtplatsregister

o Avgifts hantering

o Mail funktion

o SMS funktion

o Vaktschema

o Bokföringsunderlag
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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 önskemå1.



LsvenskaSjö
Fördelar med klu bbförsäkringen
Båtklubbsförsäkringen har alla båtklubbar automatiskt när de är med-
lemmar i SBU. Forsäkringen omfattar flera viktiga områden (forenklad
sammanställning nedan):

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

Styrelseansvarsförsäkri n g : G er ett ekonom is kt skydd for styrelsele-
damöters privata ekonomi i styrelsefrågor som rör båtklubben.

Ansvarsförsäkring: Försä krin gen gäl ler 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.

Olycksfallsförsäkdng: Samtliga medlemmar i klubben, som finns
registrerade hos SBU, omfattas av försäkringen i samband med av
klubben utlyst aktivitetet. Försäkringen gäller även för 'l medhjälpare i

samband med sjö- och torrsättning.

Dessutom in går Hyresförlustförsä krin g, Extrakostnads-
försäkring, Förmögenhetsbrottsförsäkring och Rättskydds-
försäkdng. Grundförsäkringen går enkelt att komplettera med
tilläggsförsäkringar till en låg kostnad. (Hela försäkringstexten
finns på SBU's hemsida, wwwbatunionen.se)

5we «*aa",o<@
lnvesteringslån
Genom medlemskap iVBF och därigenom Svenska
Båtunronen 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 båtklub-
bar och de regionala båtför-
bunden har ett aktivt miljöar-
bete. Förbunden har som
uppgift att samordna de an-
slutna klubbarnas synpunkter
i remissyttranden och vid dis-
kussioner med myndigheter
på regional nivå samt stötta
klubbarna i olika frågor.

Vi erbjuder även:
Stöd vid juridiska tvister
Säkerhetsbesiktning av båtar
Stöd i ungdomsfrågor
Riktlinjer för säker hamn

Stöd iförhandling med myndigheter
Fortlöpande information som berör
klubbar/fören ingar

Så här fördelas medlemsaviften
82 kr per medlem
Kansli & lokaler
Tidningen Båtliv
Demokrati & Ledning
Kommitteverksamhet
Klubb- & Olyckfallsförsäkring
BAS
VBF

25 kr
15 kr
7kr
6kr
8kr
9kr

12 kr



Tidningen Båtliv
Som medlem får du också tidningen
Båtliv som utkommer med 6 nummer
per år.

Pris i Butik 6O:-/ nummer.
Värde: 360:-

Båtliv är Svenska Båtunionens
medlemstidning och en Europas

största båttidningar med en upplaga
på 143 00a exemplar.

Förmånlig försäkring
Svenska Sjö - Båtklubbarnas egna försäkringsbolag

Upp till 40o/o raball
10% för båtklubbsmedlemmar

20o/o för navigationsutbi ldn i ng

10% för installerad spårsändare

Sjöassistans dygnet runt ingår utan kostnad

Tryggare båtliv med appen 'Sjösäker'

på vvww.svenskasjo.se kan du räkna ut din premie
villkor och övriga fördelar.



Kostnadsfritt för våra medlemmar!

l-dagars sjösäkerhetskurs på Öckerö
Kursplan Siösä kerhetsskola ns
säkerhetskurs för f ritidsbåtsfol k:

Läcktätning, teori.
Stämpling.
Surrning

Läcktätning praktik.
Ovning i läcktätningstank.

Hälso- sjukvård.
ABC sjukvård.
HLR-UTB.

Brand, teori.
lnstallationer i båtar
Handbrandsläckare.
Släckteknik.

Brand praktik
Brand i kläder.
Handbrandsläckare
Räddning av person i

rökfyllt rum.

Överlevnadstekn ik, teori.
Kännedom om faror.
Flytvästar/
Overlevnadsdräkter.
SAR teknik.
MOB teknik.

Överlevnadsteknik,
Praktik
Upptagning av PIW

Pyroteknik,
teori samt praktik.
Pyrotekn iska nödsignaler,
Funktion,
Planering,
Handhavande.

Attraktiva erbi udanden
från marinbranchen !

B o tte n f ä rg e r, b åtvå r d, f I ytvä sta r e I e kt ro n i k,

tågvirke sant övriga aktuella båttillbehör.

Visa upp ditt medlemskort när du handlar!

Hiertmanstu- @ YIKåNS ffir§fiiff

HEMPET

ffi cAMoL H.lnbrnatitmal.

CAPAROL

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



Västkustens Båtförbu nd
Ett förbund i Svenska Båtunionen

Svenska Båtunionen är Sveriges största båtorganisation.
Vi värnar miljön och verkar för säkerhet och trygghet till sjöss.

SBU består av ca 900 båtklubbar med 168 000
medlemmar och byggs på ideella krafter.

Västkustens Båtförbu nd

Talattagatan 24
42676Västra Frölunda

vbf ka nsli @ vastkustensbf.se
www.vastkustensbf.se


