
 SBF:S MEDLEMSFÖRMÅNER 

Segling och Båtsport i Finland erbjuder flera olika medlemsförmåner. Genom 

inloggning i medlemsregisterprogrammet Suuli kan SBF:s medlemsföreningar 

och deras medlemmar ta del av dessa mångsidiga förmåner. 

Förmånligare priser 

Som personmedlem i en förening inom SBF får du avgiftsfritt bl.a. en gruppolycksfallsförsäkring i 

If och tidningen Nautic skickad till din hemadress. Förbundet erbjuder föreningarna täckande 

tjänster. Bl.a. Gramex och Teosto -avgifterna hör till dessa tjänster då föreningarna spelar musik 

offentligt. 

Övriga medlemsförmåner: 

Rabatt på sjökort från Kartcentralens karttakauppa.fi -tjänst 

 Trossimedlemskap till förmånspris 

 Konekesko Marine: butiks specifika förmåner för produkter och tjänster 

 Medlemsförmånspris på böcker utgivna av John Nurminens Fonden  

Övriga förmåner åt medlemsföreningarna:  

 Deltagar- och rösträtt vid förbundsmötena 

 Möjlighet att föreslå kandidater till förbundets förvaltning  

 Valos tjänster åt föreningarna (bara på Finska) 

 Valos föreningsförmåner (bara på Finska) 

 Ramirent – allt för att bygga evenemang 

Läs mera om medlemsförmånerna via länken: http://www.spv.fi/sv/web/spvfi-sv/medlemsformaner  

och medlemsföreningarnas förmåner här: http://www.spv.fi/sv/web/spvfi-sv/medlemsforeningarnas-

formaner. De nya förmånerna för 2016 uppdateras på hemsidan så snart som möjligt.  

Tryggt till sjöss 

Båtbesiktningen är en av förbundets mest uppskattade tjänster, och den riktas direkt till 

föreningarnas medlemmar. Förbundet upprätthåller och utvecklar besiktningssystemet och utbildar 

båtbesiktarna. Dessa utbildade båtbesiktare upprätthåller och utvecklar å sin sida båtsäkerheten 

inom föreningarna, och kan också ge goda råd om båtens skötsel och utrustning. Sålunda bidrar 

föreningarna till trygga båtfärder tillsammans, och dessutom ges medlemmarna möjlighet till rabatt 

på försäkringspremierna för besiktade båtar.  

Betydande försäkringsförmåner 

Som medlem i SBF har du rätt till ovan nämnda If gruppolycksfallsförsäkring (försäkringsavtal nr  

0004960920). Varje personmedlem i SBF:s medlemsförening har ett försäkringsskydd bestående av 

en olycksfallsförsäkring, som gäller vid båtsportsverksamhet. Läs mera här: 

http://www.spv.fi/sv/web/spvfi-sv/medlemsformaner. 
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Ytterligare erhåller medlemsföreningarna Pohjolas Dubbeltrygg (Tuplaturva) försäkring, en 

olycksfallsförsäkring åt deltagare (under 80 år) i frivilligverksamhet och ansvarsförsäkring åt 

evenemangsarrangörer. Ytterligare får medlemsföreningarna via förbundet en 

verksamhetsansvarsförsäkring. Läs mera om föreningarnas försäkringar här: 

http://www.spv.fi/sv/web/spvfi-sv/medlemsforeningarnas-formaner.  

Suuli medlems- och båtregisterprogrammet till stöd för verksamheten   

Suuli är ett medlems- och båtregister skräddarsytt för båtföreningarnas och klassförbundens behov. 

Via registret erbjuder förbundet sina föreningar effektiva redskap för upprätthållande av sina 

medlems- och båtregister, båtplatsförvaltning och gratis fakturering. Med hjälp av 

faktureringsmodulens massfakturering är det lätt att driva in medlems- och båtplatsagifterna. Till 

såväl medlemskap som båtplatser kan man också foga tilläggsprodukter, som kan faktureras i 

samband med samma massfakturering, exempelvis nyckelavgifter för skärgårdshamnar. 

Mångsidig utbildning  

Vi ordnar mångsidig utbildning och rådgivning åt våra medlemmar. Till föreningarna skolar vi 

båtsports- och seglingsinstruktörer, och vi upprätthåller en utbildnings stig för båtfararen, baserad 

på kurser och färdighetsprov. Vi ger också avgiftsfria råd vid ansökan om Internationellt 

båtförarbrev för fritidsbåt, samt ordnar bl.a. besiktnings-, domar- och tävlingsarrangörskurser runt 

om i landet. 

Mera om utbildningarna: http://www.spv.fi/sv/web/spvfi-sv/utbilding.  

Övriga föreningstjänster 

Förutom besiktningstjänsten, Suuli och utbildningarna erbjuder SBF sina medlemsföreningar hjälp 

och färdiga verksamhetsmodeller i många ärenden av central betydelse inom båtsporten och 

föreningslivet. Sådana är exempelvis utvecklande av juniorverksamheten och inledande av 

vuxenutbildning. Förbundet stöder också föreningarna riksomfattande i att anamma gott 

sjömanskap, erbjuder konkret hjälp vid planläggnings- och hamnplaneringsprojekt samt hjälper i 

förvaltningsärenden. SBF är naturligtvis också en kraftfull aktör inom tävlings- och elitidrotten. Läs 

mera om förbundets tjänster här: http://www.spv.fi/sv/web/spvfi-sv/tjanster-till-

medlemsforeningarna.  

Förbundet bevakar båtfararnas intressen 

SBF befrämjar och bevakar den finländska båtsportens, båtsportsföreningsverksamhetens och 

tävlingsverksamhetens intressen på nationella och internationella forum. SBF deltar aktivt i 

beredningen av olika ärenden och ger vid behov utlåtanden. Om utlåtandena ges tilläggsinformation 

per e-post: toimisto@spv.fi. 

 

SBF ordnar också flera olika evenemang. Checka evenemangskalendern (endast bara på Finska)! 

 

 SBF följer med dig till lands och till sjöss! 
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