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Utgivningsdagar för tidningen BÅTLIV 2017 
  

 

Nr Sista dag för rättelse* Båtlivs utgivningsdag 

1 10 februari  24 februari 

2 17 mars   31 mars 

3 13 april   28 april  

4 19 maj   2 juni  

5 1 september  15 september 

6 24 november  8 december 
 
*Registeransvarig rättar registret via Internet, BAS-M. 
 
 

ÄNDRA I REGISTRET 
Båtklubbens registeransvarige ansvarar för att medlemsregistret är uppdaterat så att alla 
medlemmar får Båtliv. Via vår hemsida www.batunionen.com och medlemshanteringen i 
BAS-M görs ändringar direkt i Båtlivs adressregister. 
 
Alla klubbar som använder SBU:s ”båtklubbsprogram”, BAS-K, behöver inte göra något 
extraarbete. Båtliv tar adressuppgifterna direkt ur den gemensamma databasen. 

 
Om klubben ännu inte kommit igång med detta kontaktar ni ert Båtförbund för 
information, lösenord och uppstart.  
 
 

ÄNDRA MED DATAFIL 
Skickas en fil för uppdatering, ex textfil eller Excelfil, måste den innehålla de obligatoriska 
fälten i rätt ordning.  

Filen mailas till info@batunionen.com minst 14 dagar före ”sista dag för rättelse”.

http://www.batunionen.com/
mailto:info@batunionen.com
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Bra att veta (vid all typ av uppdatering) 
 
 

 Alla medlemmar i båtklubb som är ansluten till Svenska Båtunionen (SBU) får tidningen 
Båtliv (en tidning per hushåll) utan kostnad. Den ingår i medlemsavgiften som båtklubben 
betalar till sitt regionala Båtförbund. Värdet är 360,- kronor /medlem och år. 
 

 Det är viktigt att registret uppdateras regelbundet, gärna inför varje tidningsutgivning. Vi får 
fortfarande en hel del returer som inte nått mottagaren på grund av gammal adress, 
mottagaren är avliden eller felaktigt postnummer. 
 

 Adressändring från klubbmedlem skall alltid göras till båtklubbens registeransvarige (ej till 
Båtlivs redaktör eller Svenska Båtunionens kansli). 
 

 Ange gärna registeransvarig i klubbens funktionärslista. 
 

 Uppdaterar klubben adressregistret genom att sända fil till SBU kansli? Observera då att 
tidigare rapporterat nummer på medlem inte får ändras. Man skall inte heller ”återanvända” 
tidigare medlemsnummer på nya medlemmar. 
  

 En person per registerpost! Två namn i förnamnsfältet, t ex Karin och Jan fungerar inte. 
Anledningen är att adressregistret även fungerar som funktionärsregister. Det fungerar inte 
om det t ex står att Karin och Jan är ordförande i klubben. 
 

 Det är inte ovanligt med medlemskap i flera båtklubbar. Skriv därför in uppgifterna på ett 
enhetligt sätt, så att personuppgifterna blir så likformiga som möjligt. Ex Storgatan 27 (ej 
Storg. 27), Norra Stadsgatan (ej N Stadsg.).  Systemet hittar den sökta personen i registret 
och personen slipper få flera tidningar. 
 

Tidningen distribueras en per hushåll. Skrivs alla familjemedlemmar in på rätt sätt i 
registret, så distribueras endast ett ex av Båtliv.  
 

Båtliv skickas inom Europa. EJ till övriga länder. 
 
Har du ytterligare frågor får du gärna höra av dig till SBU:s kansli, tel 08-545 859 60, e-post 
info@batunionen.com. 
 
 

 

PS Se även information om vårt webbaserade båtklubbsprogram BAS-K (Båtunionens 
Administrativa System för Klubbar) som kopplas till tidningens adressregister. Kontakta ditt 
båtförbund för mer information. 
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