Verksamhetsberattelse 2019
Under 2019 startade ett nytt kapitel för Dalarnas Båtförbund.
Årsmötet 2019 hölls hos Rättviks båtklubb Piraten i mars. Årsmötet avtackade
både ordförande och kassör med traditionell dalahäst och blommor samt hälsade
ny ordförande och kassör välkomna.
Under året har förbundet startat upp ett eget kansli på Pelle Bergs backe i Falun.
Kansliet är hemmavist för förbundets verksamhet tills vidare och ordinarie plats
för styrelsens möte. Styrelsen har haft 5 möten under året varav ett på besök
hos en medlemsklubb.
I februari träffades samtliga båtförbund mellan Roslagen och norrut i Kramfors i
en så kallad förbundsträff. Vi kallar sammankomsten för Norrlandsförbunden
och är en av våra viktigaste nätverk. Det delas erfarenheter och diskussioner
kring gemensamma frågor så som motioner i kommande Båtriksdag.

Information till medlemmar och båtägare
Dalarnas Båtförbund gjorde tappra försök att ordna sammankomster för
medlemsklubbarna under året. Dels erbjöds en tvådagarskonferens ombord på
kryssningsfartyg tillsammans med Svenska Båtunionen och andra förbund i
Sverige. Då ingen anmälde intresse ställdes konferensen in.
Vi bjöd även medlemsklubbarna till Stora Båtklubbsdagen i samband med Allt för
sjön i Älvsjö. Förbundet skulle stå för inträde samt bussresa T/R med start i Mora
till Stockholm. Endast en handfull anmälningar kom och resan ställdes in.

Däremot lyckades vi komma ut och visa oss bland medlemmar och båtägare.
Under året har förbundet besökt båtklubbar i Smedjebacken, Ludvika och
Leksand. Det har också skickats tre nyhetsbrev.
I juli deltog Dalarnas Båtförbund på Mora Grand Prix med en enklare
tipspromenad och information om sjösäkerhet ombord. Vi lottade ut flytvästar till
besökarna.
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I början av augusti medverkat vi på Lidwallsbåtens dag i Leksand tillsammans
med Sjöräddningssällskapet Siljan/Runn, där vi tillsammans hade tipspromenad
för såväl vuxna som barn med förbundets flytvästar som vinster. Förbundet
delade även ut informationsblad samt nyckelringar.
Dalarnas båtförbund tillsammans med Sjöräddningssällskapet Siljan/Runn deltog
även på Poker Run i Smedjebacken i augusti. Besökarna fick information om
flytvästkampanjen och kunde vinna flytvästar genom att delta i tipspromenaden.
Vi har också träffat styrelseledamöter och funktioner i våra medlemsklubbar då
vi haft utbildning och information om BAS-K och BAS-M.

Verksamhet i Svenska Batunionen
I april deltog Dalarnas Båtförbund på Båtriksdagen i Linköping med två
delegater.
I november representerades Dalarna med tre delegater vid Unionsrådet på
Lidingö.
För första gången på mer än 15 år bjöd Unionsstyrelsen in till
ordförandekonferens för förbundens styrelser. Dalarna deltog och hade en
mycket konstruktiv dag fylld med arbete.
Dalarnas BAS-coach har deltagit vid de fortbildning som Svenska Båtunionen har
anordnat.
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