Rapport från Stora Båtklubbsdagen i Göteborg 3 februari 2018
Vi som var där från ÖBF var Björn och Britt Axelsson.
Vi lyssnade till tre föredrag samt tittade på när priset ”Årets Båtklubb” delades ut till Grundsunds
Båtklubb.
Den första föreläsningen genomfördes av Kristian Ehrling och handlade om olyckshändelse och
dödsfall i båtklubben. Vad har styrelsen för ansvar i dessa fall?
Det framgick att styrelsen har hela ansvaret för det som händer inom klubbens område. Styrelsen
kan ställas till ansvar för olyckshändelse.
Styrelsen kan förebygga detta genom att identifiera och eliminera alla risker som finns på en
båtklubb. Det kan vara allt från torr och sjösättning, arbetsplikt, miljöstationen till att klättra på en
stege. Styrelsen ska informera medlemmarna som utför arbetet om riskerna som finns inom
området. Skriv gärna ner vad ni informerat om. Det ska även finnas skyddsutrustning och t.ex. om
motorsåg ska användas måste rätt behörighet finnas hos den som utför arbetet. Tänk på att ideell
arbetskraft = Hög risk.
I värsta fall kan styrelsen gemensamt ställas till svars om ett olycksfall inträffar inom området. Det
kan leda till skadestånd och åtal. T.ex. Vållande till kroppsskada där straffpåföljden kan bli fängelse 6
månader till 4 år. Vid dödsfall kan påföljden bli fängelse 1 till 6 år för hela styrelsen.
Den andra föreläsningen var av Per Grywenz, vd Svenska Sjö AB
Aktivt stöldskyddsarbete ska löna sig
Per berättade att stölderna har ökat de senaste åren och står nu för ca 25-30% av alla skador,
fortfarande är grundstötningar störst med 50%. Stölderna sker över hela året med ökning mellan maj
till september, ca 60% och januari till april ca 20% samt oktober till december 20%. Det är stölder av
båtmotorer sam hela ekipage som är den största delen.
Det stöldförebyggande arbete som Svenska Sjö nu föreslår går ut på att stoppa tjuven redan innan
densamma kommer till klubbens område.
Svenska Sjö har startat ett projekt ”Stoppa tjuven” och ger en självriskrabatt vid stöld på
båtförsäkring inom båtklubbens uppläggnings och hamnområde om man;
Nivå 1
• Har låsta grindar till bryggorna
• Deltar i båtsamverkan
• Har ronderande vakt och passiv kameraövervakning, mellan 15 maj – 15 oktober
Detta ger 1000 kr i minskad självrisk
Nivå 2, utöver nivå 1
• Obligatorisk stöldmärkning av utombordsmotorbåtar inkl motorer och drev samt
informationsskyltar på flera språk om stöldmärkning
• Belyst uppläggningsplats
• Staket med låst grind till uppläggningsplats
Detta ger 2500 kr i minska självrisk
Nivå 3, utöver nivå 1 och 2
• Ronderande vakt och passiv kameraövervakning nattetid året om.
Mer om detta finns att läsa på Svenska Sjö AB hemsida.

Den tredje föreläsningen genomfördes av Patrik Lindqvist SBU kansli.
Nya dataskyddsförordningen ställer stora krav på klubbens datahantering.
General Data Protection Regulation (GDPR) ersätter bl.a. PUL och är en lag för att skydda enskild
persondata. Den är till för att förenkla hanteringen samt att göra den tydligare.
Principer för behandling av data är att;
• Data är personens enskilda egendom
• Du ska se data som om du lånat denna
• Du ska vara rädd om det du lånat
• Får endast användas till vad som är överenskommet med personen
• Du får inte lämna denna data vidare till tredje person
Det är styrelsen som ses som ”Personuppgiftsansvarig”. Styrelsen ska informera medlemmen varför
och hur uppgifterna ska användas.
Om brott begås kan det bli böter på 20 miljoner EURO eller 4% av omsättningen.
Att tänka på;
• Var behandlas uppgifterna?
• Vilka personuppgifter behandlas?
• Varför behandlas dessa uppgifter?
Dokumentera vad ni gör, beskriv vad ni gör samt informera och delge personen om dennes uppgifter
i ert register.
Mer om detta finns att läsa på SBU:s hemsida.
Vid tangentbordet
Björn och Britt

