1928-2018
Till samtliga Båtförbund/ Båtklubbar anslutna till Svenska Båtunionen

DAGS FÖR 90 ÅRSJUBILEUM FIRANDE
2018 närmar sig med stormsteg och detta år skall vi tillsammans fira SBU 90 år.
Som ni läst i nyhetsbrevet som kansliet skickade ut strax före jul, kommer det hända
en hel del, men detta kan vi inte klara utan er förbunds medverkan.
Här kommer information o uppgifter hur ni kan medverka för ett bra jubileumsår.
1/ Jubileumskit
SBU erbjuder ett ”kit” som skall kunna användas av ert förbund under året. Kittet består av
Banner,Tårta, Kaffe, Sånghäfte, Tipsrunda , Vimplar. Allt detta är utan kostnad för förbundet.
Villkor:
Måste beställas senast den 30 januari och kitten skickas ut under februari.
Tårtan beställs av ert förbund på hemmaplan Men observera att tårtan måste se lika ut i alla
förbund. Därför har Lisa på kansliet tagit fram en bild på hur den skall se ut. När ni beställt
tårtan så skickar ni räkningen till SBU som betalar utlägget
Här är det bara fantasin som sätter gränsen var när och hur ni vill använda kittet.
Förslag. Årsmötet, Er båtdag Utbildning eller varför inte en fest
Kom ihåg att dokumentera o skicka in till SBU vad ni gjort
Koordinatorer
Kjell Holst Skånes Båtförbund, kjell.holst@bjarenet.com
Inger Högström-Westerling Hjälmarens Båtförbund, inger@ihwab.se
Lisa Possne SBU Kansli lisa@batunionen.se

2/ Jubileums Quiz
Ett Quiz som handlar om SBU under 90 år kommer att publiceras under året i Båtliv
Koordinator
Lisa Possne SBU Kansli lisa@batunionen.se

3/ Gemensam Båttur 6 Juni
Här är det meningen att ni skall ta tillfället i akt och bjuda in era klubbar o klubbmedlemmar
till en gemensam båtutflykt till en kobbe, ö eller liknande.
Båtfärden skall starta samma klockslag över hela landet.
Förslag: Bjud in allmänheten att få följa med, Glöm ej bort att inbjuda politiker, press och
andra ni känner som har betydelse för båtlivet. Varför inte använda jubielumskittet till denna
aktivitet. Många kommuner söker aktiviteter till den 6 Juni, så ta kontakt med kommunen
och erbjud era aktiviteter, det finns säkert bidrag att få om man vill samarbeta med
kommunen.
Behöver ni hjälp att inbjuda politiker o press kontakta Christer Bofeldt Östra Vänerns
Båtförbund ovbf@bahnhof.se Tel 073-9429906
För att ni skall få den hjälp ni behöver så skall anmälan för deltagande ske senast den 31
januari.
Projektledare. Christer Bofeldt Östra Vänerns Båtförbund ovbf@bahnhof.se
tel 073-9429906

4/ Historiska Foton.
Nu är det dags att leta bland fotoalbum o kartonger i ert förbunds arkiv och leta fram gamla
foton om båtlivet förr. Många förbund har mycket gamla fina bilder. Vill ni inte skänka bilden
så kopierar vi den. Sedan kommer ett bildspel av era inskickade bidrag att visas på
båtriksdagen den 7-8 april. Bästa bild premieras på Unionsrådet hösten 2018. Till bilden skall
helst bildtext medfölja såsom förklaring till bilden , Årtal Fotograf och var den är tagen, samt
vilket förbund som skickat in bidraget.
Eventuellt blir det också en bildbok av detta.
Eftersom bilderna är känsliga så ser vi gärna att ni skickar dom per post då kvalitén kan
försämras om ni scannar in dom eftersom vi måste göra det också för bildspelets skull
Postas bilderna skall det skickas till: ÖVBF Skyttatorp 1 54590 Töreboda
Mail: ovbf@bahnhof.se
OBS BILDERNA SKALL VARA INSKICKADE SENAST 2018-02-15
Koordinatorer
Lisa Possne SBU kansliet lisa@batunionen.se
Christer Bofeldt Östra Vänerns Båtförbund ovbf@bahnhof.se tel 073-9429906

5/ Bästa Båtlivsbild 2018.
En tävling för alla som kommer att finnas på sociala medier, SBU hemsidan , Tidningen
Båtliv. Tävlingen är öppen fram till 15 oktober. Fina priser utlovas såsom flytoverall,
Kryssning med mera. För er båtförbundsmedlemmar kan ni markera att ni är medlem , Bästa
medlemsbild premieras på Unionsrådet hösten 2018
Projektledare : Lisa Possne SBU kansliet lisa@batunionen.se

6/ Sånghäfte
Vad vore ett jubileum utan sång!
Vi söker därför sånger som ni använt i era förbund/klubbar gärna med båtlivsanknytning. Det
finns säkert personer som gjort någon sång till någon av era aktiviteter under åren.
Har du några idéer eller har du någon sång så ta då kontakt med Hans-Jörgen Alsing tel
0730-480116, hans-jorgen.alsing@soderhamn.com Hans-Jörgen hjälper dig om du vill
skriva en sång också.
Projektledare:
Hans-Jörgen Alsing tel:0730-480116 hans-jorgen.alsing@soderhman.com
Lisa Possne lisa@batunionen.se

Efterlysning Vimplar
Vi vill ha in så många vimplar från förbund o klubbar som möjligt. Dessa vimplar kommer att
användas till bl.a Båtriksdagen 2018.
Skicka därför in vimplar till:
lisa@batunionen.se senast 2018-01-31
Med detta vill arbetsgruppen önska er gott slut 2017 och ett gott nytt båtlivs år 2018
Samtidigt hälsar vi er varmt välkomna till att delta i ett festligt jubileumsår 2018
Kjell Holst Skånes Båtförbund kjell.holst@bjarenet.com
Inger Högström-Westerling Hjälmarens Båtförbund inger@ihwab.se
Christer Bofeldt Östra Vänerns Båtförbund ovbf@bahnhof.se
Lisa Possne SBU Kansli lisa@batunionen.se

