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Årsrapportering i BAS-M innebär att vi inventerar Sveriges båtliv avseende antal
anslutna båtklubbar och antal medlemmar i dessa klubbar. Dessa tal förändras
ständigt och därför har vi bestämt att det är 1
 januari som är avläsningsdatum.
Då räknas alla medlemmar i medlemssystemet BAS-M automatiskt.
Du ska bekräfta/justera medlemstalen under januari månad. 31 januari är sista
dagen för klubben att korrigera sitt medlemsantal, därefter låses medlemstalen
och det är dessa som kommer att ligga till g
 rund för er medlemsavgift.

Medlemsredovisningen sker i BAS (Båtunionens AdministrationsSystem) i den modul vi
kallar BAS-M (M står för medlem). Du når BAS-M via internet på adressen
https://bas.batunionen.se därifrån loggar du in via den horisontella huvudmenyn (se bild på
nästa sida). Om du glömt användarnamn och/eller lösenordet kan du skaffa nytt i
inloggningsdialogen.
Om du inte har något användarkonto ännu kontaktar du ditt regionala båtförbund för att
komma igång.
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Anvisningar
Du hittar en film med anvisningar på https://youtu.be/neDzpPgHrAs om du föredrar rörliga
bilder och ljud istället för text.

Logga in
Använd din webbläsare för att gå till https://bas.batunionen.se.
Fyll i dina användaruppgifter och klicka på knappen ”Logga in”. Som standard använder du
ditt användarnamn i BAS. Du kan också välja att logga in med din registrerade e-postadress.
Klicka i så fall på länken “Byt inloggningsuppgifter: Logga in med email”. Ett annat alternativ
är att använda ditt Facebook-konto för inloggning.
Om du glömt lösenordet använder du funktionen för att automatiskt få ett nytt lösenord. Du
hittar den i inloggningssidan under ordinarie inloggningsfält. Då skickas dina
användaruppgifter till din e-postadress. OBS! För att detta ska fungera måste du ha
registrerat en e-postadress i registret (BAS-M).

Gå in i ”BAS-M” via menyn.
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När du valt aktuell båtklubb i dialogrutan öppnas en ny sida med klubbens data, BAS-M.

Fyll i uppgifter
Nu när du ändå är inne i BAS-M skall du passa på att kontrollera klubbens data på fliken
”Klubbdata”. Glöm inte funktionärsuppgifterna längst ner på sidan.

När detta är klart går du till fliken ”Årsrapport”. Här väljer du att justera ”Statistik för 2017”
(OBS! Finns fr o m 1 januari 2017, rapportera inte före detta datum.) överst i ”Historik” genom
att klicka på länken ”Editera” längst ut till höger.
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I fälten under rubriken ”Register” finns de siffror som automatiskt togs ur BAS 1 januari. Om
dessa uppgifter stämmer behöver du bara k
 ryssa för att du godkänner uppgifterna och
spara. Om de inte stämmer fyller du i de korrekta talen i de skrivbara, inramade, fälten under
rubriken ”Justerat”. Var noga med att justera samtliga fem fält. En vanlig orsak till att de
beräknade uppgifterna inte stämmer är t ex att man inte registrerat födelsedatum för sina
medlemmar, då ”vet” inte systemet vem som är ungdom eller vuxen.
Medlemskategorier:
“Enskilt betalande medlem t o m 20 år” - En enskild medlem i klubben som inte fyllt 21 år 1
januari.
“Enskilt betalande medlem fr o m 21 år” - En enskild medlem i klubben som fyllt 21 år.
“Betalande familj” - Typ av medlemskap där samtliga i en familj boende på samma adress
kollektivt är medlem.
I fältet “Totalt antal individer” anges antalet personer som ingår i samtliga
medlemskategorier. Observera att detta ofta inte är en summa av de tre kategorierna
eftersom det i familjemedlemskap finns ett medlemskap men flera personer.
Nu bockar du också i rutan ”Lämnat funktionärsuppgifter” (det var ju dessa du började
med att kontrollera på fliken ”Klubbdata”). Observera att dessa ska uppdateras löpande då
någon förändring i funktionärskåren sker.
Nu är det klart! Stäng och logga ut.
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