
Protokoll
Kommitté BAS-kommittén
Sammankallande Gary Börjesson

Datum för möte 2021-09-15 kl 15:00 - 16:00
Plats Videomöte i Google Meet
Deltagare Gary Börjesson,  Ola Runesson, Leif Svärd och Patrik Lindqvist.
Deltog inte Inge Bramer

§ 1 Mötets öppnande
Gary Börjesson öppnade mötet och hälsade alla välkomna till BAS-kommitténs
möte nr 4 2021.

§ 2 Föregående mötes protokoll
3.1 Protokollet finns här (nr 3 2021)

3.2 Uppföljning av beslut och åtgärder

Vi justerade arbetsordningen enligt bilaga. (ej publik)
Vi fastställde bemanningen av BAS-organisationen enligt bilaga. (ej publik)

§ 3 Ärenden
3.1 Verksamhetsplan 2022

Nytt arbetsdokument (BAS Verksamhetsplan 2022)
Gary och Patrik jobbar igenom förslag till verksamhetsplan 2022.
Att ta hänsyn till inför 2022:
Projektet BAS version 3 avslutas under våren och BAS går in i normal
förvaltning.

Verksamhetsberättelse 2021 samt slutrapport från projektet BAS version 3 tas

http://meet.google.com/wht-chjr-tze
https://batunionen.se/dokument/bas-kommitten-protokoll-nr-3-2021/
https://docs.google.com/document/u/0/d/1KzR6-ud_li-9abBP4GDkE6G2dDWvqmiuc819IyqGisU/edit
https://docs.google.com/document/d/14e9zVyE13IeYwDxcFf0M5Tc2t2oLXhCczehFMzjibjA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Ja4rXVNPKedvYBz2_RIbvtHsx6V-pUlsKRiQ-GURDzI/edit?usp=sharing


fram av Gary och Patrik

3.2 Budgetäskande 2022
Underlag: BAS Budgetuppföljning sep 2021 (ej publik)
Gary och Patrik jobbar vidare tillsammans med Unionsstyrelsen.
Att ta hänsyn till:
Den uppgraderade säkerheten kan medföra förändrade driftskostnader med
ny serverstruktur och ny servervärd? Kostnader för ny inloggning (BankID och
SMS)?

3.3 Utveckling av BAS-coachverksamheten
Vi behöver fler aktiva BAS-coacher.
Hur värvar vi fler BAS-coacher?
Hur aktiverar vi de BAS-coacher som inte är tillräckligt aktiva idag?
Hur kan vi utveckla BAS-coachverksamheten?

Diskussion:
Gary funderar kring ideellt/ersättning och övriga motiv för att engagera sig
som BAS-coach.
Behövs kategorier av BAS-coach? Olika inriktning? Expert, fadder...
Det bör finnas minst en coach per BF.
Vi bör genomföra någon form av värvningskampanj.
Behovet inför, under och efter driftsättning av BAS version 3 är troligen stort.

§ 4 Orientering kring pågående projekt och arbeten
4.1 BAS säkerhet

Vi har infört säkrare identifiering av administratörer i BAS genom inloggning
med antingen BankID eller tvåfaktorsautentisering. Detta fungerar väldigt bra.
Det finns en del support när administratörer inte har registrerat vare sig
mobilnummer eller personnummer.

I och med version 3 kommer vi även att stärka säkerheten på servernivå.

4.2 BAS version 3

4.2.1 Integritetsfrågor
- Vem skall se persons klubbtillhörighet?

Vi inväntar svar från konsulterad jurist.

- Hur ska vi hantera när det uppstår konflikt mellan klubbens önskan
att inte behandla personnummer och personens önskemål att
registrera personnummer (t ex för att kunna använda BankID)?

I nuläget är det klubbens policy som gäller. Kan inte klubben behandla

https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1QxOE5XN5BxsDTTJvXTKzyAEF6Xnxtz5KNL8xnYiFlkg/edit


personnummer så är medlemmarna hänvisade till 2FA för inlogg och
kan inte erbjudas e-faktura.

4.2.2 Förberedelser i v2 inför migrering till v3
“Städning” i registren
Utbildning/information gällande registerhållning

Till veckomötet
Leifs underlag behöver jobbas igenom och fastställas.
Kommunicera med BAS-ansvarig.

§ 5 Övriga frågor
BAS ansvarig i varje förbund. Lista (ej publik)

Gary och Patrik skriver till båtförbunden angående BAS-samordnare/BAS-ansvarig

§ 6 Mötets avslutande
Gary tackade för bra möte och avslutade mötet 15:40

https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/182yKXyiiLvYIr4-xSnM-CEdG23VUH-DX2N39ap3cezE/edit

