
Tillsammans skapar vi det goda båtlivet



Värmlands Båtförbund - VBF - är en 
ideell allmännyttig regional organisa-
tion inom Svenska Båtunionen - SBU - 
som verkar för att främja båtlivet, 
värna om miljön och värna om  
levande skärgård och insjöar.

SBU bevakar båtägarnas intressen hos 
beslutande myndigheter.
Till VBF hör mer än 30 båtklubbar. 
Tillsammans blir vi starkare och ökar 
möjligheterna att påverka.
Vår ambition är att alla båtklubbar i 
Värmland vill bli medlemmar i VBF.
Läs vår broschyr om alla fördelar ett 

medlemskap ger er klubb och era 
medlemmar. 

Vill du veta mer?  
Läs mer på vår hemsida www.vbf.se



Båtunionens Administrativa System BAS
BAS är ett unikt webbaserat program framtaget för båtklubbar med funktioner som 
underlättar administrationsarbetet i föreningen.
BAS innehåller bland annat:
• Medlemsregister 
• Båtplatsregister  
 sommar/vinterplats 
• Avgiftshantering
• Fakturering med  
 bokföringsunderlag
• Reskontra med  
 bokföringsunderlag
• Schema med  
 påminnelsefunktion 
• Mail 
• SMS 
• Rapportgenerator

Svenska Sjös båtklubbsförsäkring får alla båtklubbar automatiskt när  
de blir medlemmar i VBF/SBU. Försäkringen omfattar flera viktiga 
områden. Här är en förenklad sammanställning:
• Egendom • Styrelseansvarsförsäkring 
• Ansvarsförsäkring • Olycksfallsförsäkring 
• Förmögenhetsbrott • Rättsskydd

Hela försäkringstexten finns på Svenska Sjö:s hemsida:  
https://svenskasjo.se/for-batklubbar/

Fördelar för klubben & styrelsen



Tidningen Båtliv
Alla medlemmar får tidningen Båtliv  
som utkommer med 6 nummer per år.

Båtliv är Svenska Båtunionens medlemstidning  
och en av Europas största båttidningar med en  
upplaga på mer än 140 000 exemplar.

Fördelar för dig som är medlem

Förmånlig försäkring
Svenska Sjö - Båtklubbarnas eget  
försäkringsbolag.
Genom din båtklubb är du delägare  
i Svenska Sjö.

Följande rabatter erbjuds:
• 10% för båtklubbsmedlemmar
• 10% för navigationsutbildning
• 10% för installerad spårsändare (båtvärde över 200 000 kr)
• Sjöassistans dygnet runt ingår utan kostnad
• Bonus till båtägaren och båtorganisationerna
• Tryggare båtliv med appen ”Sjösäker”

All information finner du på Svenska Sjö´s hemsida: https://svenskasjo.se/ 

Ett förbund i Svenska Båtunionen


