
Det här är Saltsjön-Mälarens Båtförbund 
SMBF:s ändamål är att som ideell och allmännyttig organisation tillvarata fritidsbåtlivets intressen inom 
regionen samt verka för ett gott sjömanskap med hög navigationskompetens och stort sjösäkerhets- 
och miljömedvetande. 

     
    SMBF bistår sina medlemsklubbar med 
    *Information om försäkringar, stadgar, förordningar och hamnavtal
    *Rådgivning i miljö-, säkerhets- & juridiska frågor   
    *Medling vid tvister 
    *Möjlighet till investeringslån Säkerhetsfrågor 
    *Verksamhetsutveckling t.ex. utveckling av miljöarbete &  
       ungdomsverksamhet
    *Utbildning
    *Säkerhetsbesiktning av klubbens båtar genom av SMBF utbildade  
    klubbombud
    *Information gällande det mesta som rör båten och båtlivet

Som medlem i en båtklubb får båtägaren
*Billigare båtförsäkring 
*Tidningen Båtliv 6 ggr per år 
*Gemenskapen i båtklubben 

Medlemsavgiften
SMBF behåller cirka 25 % av den medlemsavgift som klubbarna betalar till oss.  
Resten går till Svenska Båtunionen (SBU)
För de pengar som går till SBU får klubbarna bland annat tillgång till BAS-K; ett specialanpassat,  
internetbaserat klubbadministrationssystem och SBU:s utbildningar, tidningen och förmånliga  
försäkringar

SMBF är representerad i flera organisationer: t.ex. Svenska Båtunionen & Svenska Sjö Intressenter AB  
och remissinstans för t.ex. Sjöfartsverket Länsstyrelsen och Transportsstyrelsen

SMBF bildades 1926 och fungerar som en bransch-/intresseorganisation för sina medlemmar.   
Fritidsbåtlivet ställs inför utmaningar: våra uppläggningsområden hotas, det kommer nya krångliga 
miljödirektiv, juridiska frågor uppstår och politiska beslut fattas som berör våra farleder och klubbar. 
Genom att vara språkrör för många klubbar och båtägare kan båtlivet göra sin röst hörd.  
Även förhandlingsparten tycker att det är bättre att ha en enda förhandlingspartner än många olika.  
 
Ett exempel på styrkan av att vara många är försäkringsförmedlaren Svenska Sjö, som startades 1967  
av och för båtklubbar, med villkor anpassade för båtägares och båtklubbars specifika behov.  
Andra fördelar är att förbundet samlar personer med olika bakgrund och kunskaper som är tillgänglig 
för medlemsklubbarna.  Det kan exempelvis handla om att skattemyndigheterna synar klubbarnas  
stadgar gällande allmännyttan, deklarations- & avtalsfrågor. SMBF kan ge råd till klubbarna vid stad-
gändringar och när nya klubbar ska bildas. SMBF deltar också i den politiska debatten t.ex. mark- & 
miljöfrågor, sjömanskap, farledsbegränsningar, broöppningar och ungdomsverksamhet.
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