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ÖBF - i ett nötskal
Östergötlands Båtförbund (ÖBF) 
är en regional organisation inom 
Svenska Båtunionen (SBU). 

Totalt 50 klubbar med cirka 10 500 medlemmar. 
Klubbarnas geografisk fördelning: 

• 1/3 på Ostkusten 

• knappt 1/3 i Göta och Kinda kanal- och sjösystem 

• drygt 1/3 i Vättern



Vi arbetar med
– Sjösäkerhet 
– Försäkringsfrågor 

– Båtsäkerhet, egenkontroll 
– Miljöarbete 
– Hamnfrågor 

– Barn- och ungdoms-frågor 

– Stöd vid juridiska frågor 
– Stöd till föreningsadministration (BAS) 
– Information via klubbutskick och hemsida



Vi arbetar genom

– Årsmöte 

– Båtklubbsdag 
– Barn- och ungdoms-stipendium 

– Besök klubbar 
– Utbildningar 
– Representation i bl.a:  

•Vätternvårdsförbundet 
•Samrådsgrupp Sjöräddning SAR-omr. Bråviken och Vättern 
•Skärgårdsrådet Östergötland-Småland 
•Samt ett antal lokala vattenråd.



ÖBF – Vardag & Långsiktighet

• Vardag 
– Vara ett samarbetsorgan för Förbundets båtklubbar beträffande 

gemensamma frågor. 
– Vara ett rådgivande kontaktorgan och en remissinstans för regionala 

och lokala myndigheter samt organisationer. 

• Långsiktigt 
– Tillvarata båtlivets intressen ur främjande synpunkter. 
– Utveckla och driva fritidsbåts verksamheten med hänsyn till 

människa, miljö och samhälle. 
– Verka för ett säkrare båtliv. 
– Värna om vår rätt att fritt färdas på vatten.



Medlemsförmåner 
Enskild medlem

– Fördelaktig båtförsäkring via Svenska Sjö 

– Tidningen Båtliv 6 nr/år (lösnummer 65:-/st) 
– Mallar och information för egenkontroll av 

båt och hamn 
– Vara med och påverka förutsättningarna för 

båtlivet



Medlemsförmåner 
Båtklubb

– Utbildningar 

– Möjlighet till investeringslån för 
klubbanläggning 

– Rådgivning 

– Hjälp vid förhandling med kommuner och 
andra instanser 

– Båtklubbsförsäkring 
– Ansvarsförsäkring 

– SBU:s Båtklubbsadministration, BAS, GDPR



Organisation  
Medlem – Klubb - Förbund - Union

Svenska Båtunionen består av  
26 regionala förbund 

• Förbunden är i sin tur är uppbyggda av nästan 900 
båtklubbar med ca 170 000 medlemmar. 

• SBU har ett kansli, med 6 anställda för administration och 
som ger stöd till förbund och klubbar. Huvudsakligen 
finansierat med medlemsavgifter. 

• Tidningsutgivning sköts genom ett eget helägt Förlags AB.



Många (små) klubbar inom 
Svenska Båtunionen 

195 klubbar med 50 eller färre medlemmar.  
364 klubbar med färre än 100 medlemmar. 
600 klubbar med färre än 200 medlemmar.  
727 klubbar med färre än 300 medlemmar. 
819 klubbar med färre än 500 medlemmar. 
67 klubbar med fler än 500 medlemmar. 



Organisation  
Medlem – Klubb - Förbund - Union

Som riksorganisation skall SBU och dess regionala 
förbund föra båtlivets talan för medlemsklubbarnas 
räkning och detta görs såväl nationellt som 
internationellt.  

I allt arbete ska SBU:s övergripande värderingar och 
inriktning på främjande av båtlivet framhållas.



Organisation  
Medlem – Klubb - Förbund - Union

•En gång per år samlas representanter från båtförbunden 
till Båtriksdag. Samt till ett Unionsråd som är 
rådgivande för SBU:s styrelse. 

•Dessutom samlas representanter från båtförbund till 
ombudskonferens för miljöfrågor. 

•I samband med båtmässorna hålls utbildning genom 
”Stora båtklubbsdagarna” för intresserade båtklubbs-
medlemmar. Där ges information om ett antal viktiga och 
aktuella frågor.



Organisation  
Medlem – Klubb - Förbund - Union

Svenska Båtunionen arbetar mycket 
med hamnfrågor

Har gett ut Hamnar för fritidsbåtar 

och

Egenkontroll av Hamnar för Fritidsbåtar, 
som finns att gratis ladda ned från hemsidan



Vad kostar det?

• Medlem i enkelansluten klubb betalar 94:-/år 
(SBU: 70:-, ÖBF: 24:-) 

• Medlem i dubbelansluten klubb betalar 84:-/år 
(SBU: 65:-, ÖBF: 19:-) 

• Avgift för ungdom t o m 20 år är 30:-/år 
(SBU: 25:-, ÖBF: 5:-) 

Din klubb debiterar dig dessa avgifter, förvaltar dem och skickar 
dem vidare till ÖBF som i sin tur betalar in Din avgift till SBU.



Hur används pengarna?
ÖBF 2018 (24:- eller 19:-)



Hur används pengarna?
SBU 2013 (70:- eller 65:-)

38 %

10 % 10 %
22 %

9 %

11 %



Kontakt

– Ordförande:  Björn Axelsson   073-344 79 50 
– Sekreterare: Britt Axelsson      070-522 13 48 
– Kassör:        Bo Svensson       070-300 05 32  
– Hemsidan nås via    www.ÖBF.se 
– E-post:   kansli@batforbundet.se 

– Möten som årligen hålls av ÖBF: 
• Årsmöte på våren 

• Båtklubbsdag på hösten

mailto:kansli@batforbundet.se
mailto:kansli@batforbundet.se

