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ldag nnns dettro‖ gtvis narmare 300 00o batagare somぃ
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er kommersie‖ marina Manga batp!atser finns idag i fritidshusomraden
e‖ eri bostadsomraden och de ar Ofta!ost Organiserade genom samfa‖
19heter eller
stugfё reningar
Sedan en tid har kommunerna runt om i landet borjat utfor.a miljotillsyn i alla
fritidsbatshamnar Tidigare kontro‖ erade kommunernas tilisynshandiaggare i princip bara
batklubbar och kommersie‖ a marinor sonl variatta att hitta och att inna huvudmannen ioFi
ti‖

hё r en batklubb e‖

Genom att arbeta rned rekrytering av oorganisё rade fritidも batShamnar kah slё hskら
Batunionen erbluda bう de utbildningarinom fё reningsdemokrati och miり 6arbete
ldagens samha‖ e rned mindre tid och 6kade krav pa service maste vi varna de
organiserade fOreningslivet som aF en宙 ktigtvidmaktha‖ are och barare av de deFYOkFatiSka

vardena
⌒

Svenska Batunlonen sitteド idag pa expertis inom omradet batmiり 。3at‖ vet har pa seanre tid
ёh verkSamhet s6m bё dr〜 ёh oi felsat kan。 ぅν
ёrka vぅ Fm‖ iO myckё t hё OotiVt
Genom att rekrytera。 9rganiseradO FI10,Oathamnar u‖ svenska Batunionen kan vi
samldigt ё
ka hamnarnas batagares miり Okunnande och starka miり oarbetet pa ett
visat Sig vara

organiserat och kvalitetssakrat satt.
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Fi;n tintade

Fler manniskor organiserade i ideella foreningar.
Minskad mittё paverkan fran fritidsbats‖ vet
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Se bifogat excelldokument
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Sum ma

180 000 kr

Ca. '160 timmar (inkl soc.avgifter

357 kr

Ifall ui ans,iiker om bidrag ftir fleru projekt miiste ni
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!

lla i denna biankett (Verksarnhetsbidrag) en griug tiir rarje pr<rjekt.

t. N:ir ri !'llt i ftirsta blanketten sparar ni den rned ett unikt filnamn pi er Mrddisk.
<rch l\'ll i dc n1a uppgilierua liir nlsta pnrjekt trch di;p sedau den blarketten till ett unikt filnamn

z. tliirja sedan om

pii er h"irddisk.
3. [i)rtsett sedan euligt punkt r och z tills ni
OtsS! Cliim

i,te att underteckua

<rch

ljllt

i och

spant blanlietter liir de prcjekt ni siiker bidrag tiir.

posta ett pappersoriginal av blaukette, ,,sammanstiillning',!
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