Undrar ni vad BAS är? Använder Er båtklubb BAS?
Dalarnas Båtförbund erbjuder information och utbildningstillfällen om BAS! Detta är första gången vi
har chansen att ordna detta på hemmaplan med vår BAS Coach!
Varje tillfälle innehåller två pass.




Första passet för information och grunder om BAS. Lämpligt för klubbar som inte startat eller
kommit igång helt eller för nya funktionärer i klubbarnas organisation som behöver veta mer
om BAS.
Andra passet är för de som kommit i gång och vill veta mer. Lämpligt för de klubbar som
kanske har kört fast eller har mer specifika funderingar.

Behovet kommer att styra vilka orter det blir och när vi har tillfällen. Tänkta orter för utbildningar är
Falun, Borlänge, Ludvika, Leksand och Mora men allt är möjligt. Förslagsvis är det en lördag mellan
kl. 10–15.
Är Ni fler på Er klubb som vill ha ett eget utbildningstillfälle går det att ordna.

Anmälan eller intresserad? Hör av Er till susanne@falubatklubb.se

Vad är BAS?
Bas är ett webbaserat IT- system som förenklar det administrativa arbetet för alla som är en del av
Svenska Båtunionen.
BAS används för medlemshantering och registrering. Klubben kan bland annat hantera sin hamn och
sitt varv (båtplatser och ägare), schemalägga aktiviteter (till exempel vakthållning) samt avisera och
registrera avgiftsinbetalningar. Här kan du även finna information om vem som är ansvarig inom olika
områden i båtklubben, vem som är ansvarig kassör, funktionärer, styrelse osv.
BAS är ett verktyg som är utformat för endast båtklubben.

BAS Coach
BAS Coacher bistår båtklubbarna med hjälp om BAS då Svenska Båtunionen inte når ut till alla.
Jag heter Susanne Nicklasson och är BAS Coach. Jag är medlem i Falu Båtklubb och tillbringar
båtsäsongen på Runn. Först och främst coachar jag båtklubbarna i Dalarna men även andra då vi inte
är tillräckligt med coacher över Sverige ännu.

