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ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn: Peter Karlsson
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VI HAR GJORT FÖLJANDE ÅTGÄRDER FÖR ETT STARKARE FRILUFTSLIV

[ - ] Debattartiklar
[ - ] Remissvar
[ - ] Uppvaktningar av rikdagsledamöter och/eller departement
[ - ] Annat, nämligen:

BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

Mål och verksamhet 2018 (urval i punktform)
- Utveckla intresset och förmågan hos båtägare att utföra sjösäkerhetskontroll av
egen båt.
- Arbeta för en minskad användning av miljöpåverkande färger vid bottenmålning,
och verka för att sprida kunskap om alternativa metoder för att minska påväxt på
båtbotten
-Utveckla en ny nationell utbildningsstruktur som säkrar de regionala förbundens
tillgång på kvalitetssäkrad utbildning inom Demokrati, miljö, Sjösäkerhet och IT
- Samverka med andra organsiationer för att främja rörligt friluftsliv med båt.
-Stödja projekt med båtliv som metod för integration.
-Driva sajten www.batmiljo.se
- Ett aktivt stöd för båtförbundens ungdomsverksamhet vad gäller materiel och
utbildning.
-Genomföra vår rådgivande församling Unionsrådet samt årsmötet, Båtriksdagen.
-Utveckla Stora Båtklubbsdagen, vår årliga inspriations och
kompetensutvecklingsdag för båtklubbsfuntionärer.
- Driva det Båtpolitiska nätverket I Riksdagen, där viktiga båtlivsfrågor diskuteras
tillsammans med politiker, beslutsfattare och branschföreträdare.
- Aktivt verka för båtlivet i Norden och Europa inom Nordiska Båtrådet och
European Boating Association (EBA ).
- Informera/utbilda i juridiska frågor rörande båtlivet och dess verksamhet.

- Hålla ett kansli bemannat för efterfrågat medlemsstöd.
- Deltagande i mässor.
- Bygga ny medlemsportal med klubbsupport.
- Bedriva medlemsrekrytering mot nya målgrupper.
- Utveckla och anpassa vår verksamhet med frivillig säkerhetsbesiktning av
fritidsbåtar.
-Stödja kommittéer och arbetsgrupper i deras ideellla arbete.
- Fortsätta vårt kampanjarbete för flytvästanvändande inom båtlivet.
-Starta en ny utbildningsorgansiation för komptensutveckling för funktionärer inom
hela SBU.

