Rapportti Nordiska Båtrådet:n kokouksista 29.9-2.10.2021
Svenska Båtunionen isännöi ensimmäistä FTF kokousta kahteen vuoteen. Ensimmäisen päivän
kuulimme vedenalaisesta melusta ( Mathias Andersson ) ja XRF-mittauksesta ( Carl Rönnow ).
Lisäksi keskusteltiin NBR:n osallistumisesta Helcom:in kokouksiin. Kävimme tutustumassa Xshore:n tehtaaseen ( sähköveneet ) ja saimme koeajon takaisin SBU:n toimistolle.

Tulevan EBA-kokouksen alla:
NBR:n rooli ja painoarvo EBA:ssa puhututti. Onko NBR:n vaikutusvalta oikea?
NBR tekee ”Supporting Document” ALV asiaa, jonka SPV on nostanut asialistalle EBA
kokouksessa. JJ selvittää Peer Bent:ille miten ALV käsitellään Suomessa. JJ yrittää löytää
todellisen tapauksen Suomessa (Finnboat).
Maiden puheenvuoro:
FI
Visio 2030 herätti huomiota. Painettua aineistoa jaettiin osanottajille.
DK
Turseiler, video Blå opleverser

https://blaaoplevelser.dk
Seiunion, app, online koulutus…
https://dansksejlunion.dk/tursejlads/dansk-sejlunions-tursejler-app
NO

fi

Hurtigbåtsserti kat (ajokortti) tulee 2023, 50 kn ja 18 v raja-arvoina.
Uusi hallitus - suurempi paine ympäristöasioille ja uusia sääntöjä odotetaan.
Vähemmän vakavia onnettomuuksia merelle.
Enemmäm vahinkoja veneille, paljon lieviä onnettomuuksia.
Sähköveneet tulevat hitaasti, latausasemia ei juurikaan ole.
Venedieselille tullee vero. Tiemaksut dieselille tulossa vesille.

Pakollinen tappokytkin on selvityksen alla, koskee yli 15 kn.
10 kn sääntö alle 16 v veneilijöille poistettiin 2021. Jäljelle jäi vaatimus venemitatasta (8m) ja
teholle (10 hk).
NS
Uusi presidentti Guro Steine
OS-pronssi laserissa
Uusi logo
Seurat ovat saaneet uutta eloa korona-aikana.
Pidä meri puhtaana / Blå Förening
KNBF
46000 jäsentä / 382 seuraa
Uusi jäsenrekisteri ( Havneweb)
Asiantuntijana Sjöfartsdirektoriatet:issa, vapaa-ajan veneilyn neuvostor
Uusi presidentti Jan Inge Kleppevik
Ongelmat organisaatiossa ohi.
SE / SBU
Rorsmansmärket, kirjoitettua aineistoa, lmi, harjoituksia, diplomi, liimamerkki, seurat hoitavat,
maksaa 150 E (peruspaketti).
https://batunionen.se/utbildning/klubb/rorsmansmarket/
Kaikki material vain sähköisesti (jokunen poikkeus)
4 lmiä jokamiesoikeudesta
båtmiljö.se
Meritulppaanit, 5 ohjett, kartta, vapaaehtoisia mittaajia, tekstiviesti ja s-posti jos
meritulppaanivaroitus tarpeen.
Satamakirja, miten perustaa ja hoitaa veneseuraa - uusi reviisio 2022.
SBU kouluttaa - ohjemla.
Neuvostokokous

fi

fi

Tapaturmatilastot, onko luvut vertailukelpoiset eri maiden välillä?
Veneilyturvallisuus, SBU yrittää järjestää kokouksen Svenska Sjöfartsverket:in ja muiden maiden
vastaavien kanssa, mahdollisesti venemessujen aikana maaliskuussa 2022. Työryhmä valmistelee.
Peter K ja Stig valdes. DK Leif N. FIN JJ.Nordiskt Sjösäkerhetsmöte - Pohjoismainen
veneilyturvallisuuskokous on tavoitteena.
Käytiin läpi eri maiden raportit tapahtumista vuoden aikana.
Työryhma teke ”onepager” EBA työstä, Bengt G, Peter L, Peer Bent N, Jan J.
Helcom, miten toimitaan? Peter K, Jan Thorström ja PBN tekevät ”työjärjestyksen”.
NBR:n kotisivut ovat SBU:n kotisivuilla, samverkan:in alla.
Jäsenmaksu muuttumaton (8.600 sek för Fi), budjetti, korjattu (1.7.21-30.6.22) hyväksyttiin.
KNBF Stig Hvid Smith uusi puheenjohtaja. Pääsihteeriksi kahdeksi vuodeksi valittiin Peer Bent
Nielsen.
Seuraava kokous on puolivuotiskokous EBA:n GA1 yhteydessa 28.4.2022.
Neuvostokokous Norjassa vuoden kuluttua. KNBF on isäntä. Haugesund? 21-24.9.22.

