
ANSVARSFULLT PÅ
SJÖN OCH STRANDEN -
Båtlivets ansvarsprogram



”Vårt mål är att alla kan 
njuta av båtlivet, främja sin hälsa 

och få oförglömliga båtuppleverser.” 



VARFÖR ANSVAR?



VARFÖR ANSVAR?
•	 Ansvarsfull verksamhet syftar till att alla kan njuta av 

sin valda form av båtliv jämlikt, tryggt och precis som 
sig själv. 

•	 Vårt ansvar i båtlivet gäller såväl sjösäkerheten som 
miljön. 

•	 Vårt mål är att agera ansvarsfullt när det gäller verk-
samhetsmiljö, administration, jämlikhet, jämställdhet, 
miljö och ren idrott. 

•	 Detta ansvarsprograms mål är att lotsa såväl SBF som 
föreningarna i en mer ansvarsfull riktning.

Kuva: 



BÅTLIVETS ANSVARSPROGRAM FÖLJER IDROTTSGEMENSKAPENS
IDROTTA SOM FOLK - IDROTTENS ANSVARSPROGRAM:



ATT TA ANSVAR I BÅTLIVET



•	 Våra verksamhetsstadgar är uppdaterade med 
tanke på ansvarsfullhet. Vår verksamhet är 
transparent och följer överenskomna regler och 
god praxis.

•	 Vår ekonomi och medelsanskaffning 
är ansvarsfulla och transparenta. Vi håller vår 
kostnadsstruktur så effektivt som mögligt. 

•	 Vi tar hand om arbetshälsan.

•	 Vi följer idrottsorganisationernas kollektivavtal.

•	 Vi agerar enligt GDPR. 

BRA
ADMINISTRATION



•	 Vi vill försäkra oss om att båtlivet skapar positiva 
upplevelser för alla. Vi vill skydda barn, unga och 
vuxna från mobbning, trakasserier och annat osakligt 
beteende. 

•	 Om det saknas en verksamhetsmodell för att ingripa 
i osakligt beteende (i medlemsföreningarna) försöker 
vi skapa en sådan. 

•	 Vi utnyttjar Rättvist till sjöss – instruktionen som 
ger riktlinjer för ansvarsfull juniorverksamt både för 
idrottare, tränare, instruktörer och föräldrar. 

•	 Vi utnyttjar vid behov tjänsten Et ole yksin (Du är inte 
ensam), och vi informerar om tjänsten till utövarna.

Du kan utnyttja SBF:s Stoppa mobbning –instruktion, 
planen för jämställd-het och jämlikhet eller Du är inte 
ensam -material. 

TRYGG
VERKSAMHETS-

MILJÖ



•	 Vi rekommenderar att alla våra instruktörer, tränare 
och handledare genomgår en nätutbildning om 
förebyggande av trakasserier. 

•	 Vi förutsätter att man utreder brottsbakgrunden 
för dem som jobbar med barn och unga och 
rekommenderar detta även för frivilliga.  

•	 Vi skapar praxis för att främja fysisk trygghet både 
vid träningar, tävlingar och för publiken.

•	 Vi befrämjar ett tryggt båtliv genom att utnyttja 
utbildningar och SBF:s landsomfattande 
besiktningssystem. Vi satsar på att båtfolket har 
nödvändig kunskap, attityderna är ansvarsfulla och 
båtarna är tekniskt sett säkra. 

TRYGG
VERKSAMHETS-

MILJÖ



•	 Utgångspunkten är att alla som är intresserade 
av båtliv eller segling, antingen som hobby eller 
tävlingsform, ska ha likadana möjligheter att delta i 
önskad verksamhet.

•	 Alla ska känna sig välkomna till vår sport 
oberoende av bland annat kön, etnisk bakgrund, 
handikapp, sexuell läggning eller ekonomisk 
situation. 

JÄMLIKHET
OCH

JÄMSTÄLLDHET

Jämställdhet är inskrivet i båtlivets strategi (Vision 2030)  
under delområdet ‘’Vi trivs till sjöss’’:  Vi känner glädjen 
av att vara till sjöss. Vi är jämlika på vattnet. Temat an-
svar lyfts också fram i  avsnittet ‘’Vi tar vårt ansvar’’. 
 
-osiossa. Toimimme strategian mukaisesti.

Här kan du läsa mer om SBF:s jämlikhets- 
och jämställdshetprogram. 



•	 Vi tar hand om avfallshantering, sortering, 
båtplatsernas och hamnarnas hygien samt hållbar 
och miljövänlig båtservice, målning och båttvätt. 
Vi är noggranna när vi tankar båtarna. Vi ser till att 
onödigt tvättvatten inte hamnar i vattendragen, och 
vi använder helst miljömärkta tvättmedel.

•	 Som förening skriver vi en egen miljöinstruktion, 
och vi kommunicerar den synligt. SFB lanserar en 
miljöguide för föreningarnas bruk och ett utarbetar 
ett eget miljöprogram 2021. 

•	 Vi utnyttjar myndigheters och organisationers, så 
som Håll Skärgården Ren, Tukes och Traficom, 
material som berör miljön.

•	 Vi strävar till att göra föreningens verksamhet 
ekologisk genom att exempelvis så långt som 
möjligt använda digitala lösningar i stället för papper, 
uppmuntra till minskade utsläpp och utveckla våra 
verksamhetsformer med hänsyn till miljön. 

MILJÖN OCH
KLIMATET

Båtlivets strategi (Vision 3030) innehåller delområdet 
‘’Vi tar ansvar’’, och under denna rubrik står det följande: 
‘’Vi tar vårt ansvar för miljön. Vi satsar på miljövänligt 
båtliv och hållbar utveckling.’’ Vi agerar enligt strategin. 



•	 Vi godkänner inte användning av doping. 
Kappseglare och båtracingförare idrottar rent 
utan att använda förbjudna medel och metoder. 
Idrottarna och tränarna förbinder sig till ren idrott 
genom att följa antidopingsregelverken.

•	 SBF:s antidopingprogram kontrolleras årligen och 
uppdateras vid behov.

•	 SBF:s seglingslandslag, övriga träningsgrupper 
och alla som har båtracingförarlicens förutsätts 
genomgå Puhtaasti Paras - nätrutbildningen. Vi 
rekommenderar samma utbildning till alla som är 
med i våra medlemsföreningars träningsgrupper. 

ANTIDOPING


