
Under 2020 lanserar Svenska Båtunionen en ny plattform för digital kommunikation som  

ger båtförbunden möjlighet att enkelt lägga upp nyheter, kalendrar och information.  

Plattformen har nu anpassats till Svenska Båtunionens anslutna båtklubbar.
Nu ges ni som båtklubb inom SKBF möjlighet till samma smidiga lösning

Kontakta oss för mer information och hjälp
Sergio Tenconi, Affärsutveckling

070-953 53 99
sergio@pigment.se

Senaste bilderna

På Lördag är det Båtklubbarnas Dag med Båtparad

Glöm inte säkerheten ombord.

Putsa upp din båt och kom ned och titta på alla sköna ekipage 
som deltar i båtparaden.

När testade du dina flytvästar senast? Här finner du en guide i 
hur du går tillväga…

LÄS ALLA  NYHETER

Aktuellt

Facebook

Välkommen till
båtklubb i kanalen.

Välkommen till
båtklubb i kanalen.

Kontakt Hamnkapten Kontakt Varvschef Kontakt Kansli

Johan Andersson
Adress 123
123 123 Ortsnamn

Anders Svensson
Adress 123
123 123 Ortsnamn

Jourtelefon
070 123 45 67

Besök Svenska Båtunionen© 2020  - Båtklubb

Hos oss ligger din båt tryggt och säkert, då det rör sig mycket folk förbi 
på dagarna. Stor fördel att även bilparkering ligger nära bryggan.

Hos oss ligger din båt tryggt och säkert, då det rör sig mycket folk förbi 
på dagarna. Stor fördel att även bilparkering ligger nära bryggan.

FÖLJ OSS

Höststädning av hamnområde
Kavla upp ärmarna och hjälp till att få vår klubb ren 
och fin inför vintern. Avslutas med korv och bröd!

Utskick av handlingar inför 
Båtriksdagen 2020

Stora Båtklubbsdagen Ost

Unionsstyrelsens möte 2020-4

25
OKT

OBS! Torrsättning båtar
Nytt datum på grund av högt vatten.20

SEP

25
OKT

25
OKT

25
OKT

Kalendarium från klubben

Från Svenska Båtunionen

Båtklubb
1 år sen

Visa på Facebook . Dela

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua

Båtklubb

SE HELA KALENDERN

LÄS MER

1 år sen

Visa på Facebook . Dela

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua

Båtklubb
1 år sen

Lorem  dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua

LOGGA IN

VERKSAMHET             AKTUELLT          LÄNKAR          DOKUMENT          KALENDARIUM           KONTAKT

Båtliv, Europas största båttidning
Båtliv är medlemstidning för Svenska Båtunionen, fylld med nyheter, 
båttester, tips, resmål och allt annat som hör båtlivet till. Du som är 
medlem i en båtklubb ansluten till Svenska Båtunionen får Båtliv hem 
i brevlådan sex gånger per år. Vid adressändring kontakta i första 
hand båtklubben.

BAS

Snygg hemsida för din båtklubb! 
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Erbjudande

Klubbsida/hemsida
• Mallsida byggd i Wordpress (CMS) med anpassad struktur och mallar för enkel 

och tydlig kommunikation till båtklubbens medlemmar
• Hemsida listas under respektive Båtförbund men kan ha en egen unik adress. 

www.erbatklubb.se
• Manual för Administratörer på båtklubben (Acrobat PDF).
• Admin support upp till 2 timmar ingår, för att ni ska lära er hur man publicerar 

innehåll i verktyget för den egna klubbsidan. Denna admin support sker via delad 
länk/video eller mejl.

 
Tips: det är rekommenderat att 2 personer från klubben sätter sig in i arbetet med 
klubbsidan
 
Kostnad:  9.850 kr + moms / klubbsida. 
Faktureras båtklubben direkt från Pigment.
Övrigt support är tillkommande timdebiteringen à 985 kr + moms

Hosting
• Kostnader för hosting (webbhotell) hos WPEngine. 

Kostnad för båtklubben: 0 kr 
(kostnaden tas av SKBF)  

 
Underhåll

• Underhåll och säkerhetspaket för WPEngine/webbhotell samlas under SKBF,
• hanteras gemensamt och utförs inledningsvis 2 gånger per år:
•  Skapa backuper av databas, bilder och kod
•  Kopiera hemsidor till utvecklingsmiljö
•  Uppdatering av Wordpress
•  Uppdatering av Plugins
• Kontrollera design och funktion

Kostnad för båtklubben: 0 kr 
(kostnaden tas av SKBF)  


