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A v s n i t t  1

SAMMANFATTNING

Vi får allt fler möjligheter att meddela oss med varandra. Tekniken att sprida

och hämta information utvecklas i en rasande takt, både när det gäller

datakommunikation och telefoni. IT-kommittén ser som sin uppgift att se

över hur SBU kan utnyttja ny och befintlig teknik för att sprida och samla

information så kostnadseffektivt och smidigt som möjligt.

Det här är en statusrapport med förslag och rekommendationer angående hur

SBU kan använda informationsteknologi i sin verksamhet.
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A v s n i t t  2

INLEDNING

Informationsflödet förändras ständigt överallt i samhället, även inom den

ideella sektorn. Den enskilde individen får större och större möjligheter att

hämta information genom allt fler kanaler. Företag och organisationer får

också större och fler möjligheter att sprida information till allt lägre kostnader.

Svenska Båtunionen är en organisation som, i mycket stor utsträckning,

arbetar med information. Den praktiska verksamheten ligger i Båtklubbarna

och i viss mån i Båtförbunden. Vi bör alltså följa utvecklingen i

informationssamhället noga och se vad och hur vi skall kommunicera och

med vem.

Våra funktionärer i klubbar och förbund behöver information som stöd i sin

verksamhet, i styrelse och kommittéer behövs snabb information för att

kunna agera och snabbt ta ställning i olika frågor, de enskilda båtägarna vill ha

information om vad som händer inom båtpolitiken, båtbranschen, mm.

SBU:s kansli har nu successivt skaffat verktygen för att effektivt kunna sprida

information på olika vägar, nu gäller det att börja utnyttja alla våra

möjligheter. Genom att analysera och värdera vilken information som skall

spridas till vem och hur, kan vi få en mycket effektiv och billig

informationshantering och därigenom också få tillbaks investerade pengar.
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BAKGRUND

1997 beslutades att man skulle modernisera kansliets datorutrustning samt

köpa in/utveckla ett nytt registersystem för tidningsregistret. Tidningsregistret

är också funktionärsregister med information om funktionärer i klubbar,

förbund, kommittéer och styrelse mm samt en statistikdatabas med

uppgifterna ur årsrapporterna från klubbar och förbund. Man ville framförallt

ha möjlighet att styra om en del av det som skickas per "vanlig post" till att

skickas elektroniskt då detta är betydligt billigare och dessutom snabbare. Det

fanns också en viss osäkerhet om det gamla registersystemet skulle klara

årsskiftet 1999/2000.

Det visade sig, under upphandlingen av systemen, att det här är en så stor och

dynamisk fråga att en kommitté borde tillsättas, detta skedde hösten 1998.

Sven Hjelm, från Sörmlandskustens Båtförbund, utsågs till sammankallande

och han har valt att jobba med ett ganska stort antal ledamöter som var och

en har sitt specialområde. IT-kommittén har sällan fysiska möten, vi för oftast

diskussion via e-post eller telefon då diskussionen oftast rör saker som vi ändå

kan skicka mellan oss. IT-kommittén skall ständigt se över, utvärdera och ge

förslag till förbättringar av informationsflödet inom SBU.

SYFTE

Syftet med den här rapporten är att ge SBU:s styrelse underlag för beslut om

principer och åtgärder samt att ge intresserade information om IT-

kommitténs arbete. Det är inte någon slutrapport utan snarare en

statusrapport med presentation av alternativ och förslag till åtgärder.
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A v s n i t t  3

NULÄGE - ALLMÄNT

Vi har det nya registersystemet i full drift på SBU:s kansli. Detta innebär att vi

har möjlighet att göra grupputskick via post och e-post, även blandade där

mottagaren får dokumentet via e-post om e-postadress finns registrerad

annars skickas den som "vanlig" post.

Vi har en webbsajt i drift på adressen www.batunionen.com. Här kan man

läsa om SBU och hitta diverse uppgifter om SBU, kommittéerna,

båtförbunden och båtklubbarna. En del av sajten är lösenordsskyddad och

ämnad för medlemmar (framför allt funktionärer). Här hittar man protokoll,

rapporter, trycksaker, mm.

Kansliet har en helt ny telefonväxel, viktigaste nya funktion (förutom tekniskt

högre prestanda) är att alla på kansliet har direktnummer vilket

förhoppningsvis ger bättre tillgänglighet.

Det finns ett båtklubbsprogram för administration av allt i en normal

båtklubb. Programmet kräver MS Windows som operativsystem. Syftet med

programmet är att underlätta för klubbadministratören (förstås) samt att

samordna "båtlivets data" så att vi lättare kan kommunicera data mellan

klubbar - förbund - kansli mm. Detta program är, i princip, klart för att

distribueras till beställare (medlemsklubbar). Komplettering gällande bl a

kodning av funktioner samt beslut om distribution (ev. avgift,

distributionssätt, mm) behövs för att sätta igång.

Det finns även ett båtförbundsprogram framtaget av SMBF tillsammans med

samma utvecklare som gjort båtklubbsprogrammet, detta skall alltså kunna

administrera ett båtförbund. Avsikten med detta är desamma som för
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båtklubbsprogrammet, dvs att underlätta för förbundsadministratören

(förstås) samt att samordna "båtlivets data" så att vi lättare kan kommunicera

data mellan klubbar - förbund - kansli mm. Programmet är klart men SMBF

och SBU skall avtala om nyttjandet och vi måste besluta om avgifter och

distribution.

Vi har tidningen Båtliv som går ut till alla våra enskilda medlemmar (ca

125.000 ex). Båtliv är vår enda fasta kanal för att nå de enskilda båtägarna och

har en egen redaktion och kommitté. Båtliv har också egen webbsajt på

adress batliv.redeen.se.

Inom SBU-sfären tas det fram en del trycksaker. Dessa sprids på olika sätt: vill

vi nå enskild båtägare går det ofta ut tillsammans med Båtliv; vill vi nå

klubbar, förbund eller funktionärer går det oftast med post från kansliet.

(Utskick till alla klubbar går ca 4 ggr/år.)

NULÄGE - SAMMANFATTNING

•  Information som vi vill förmedla till enskild båtägare för vi ut i Båtliv -

tidningen och webbsajten.

•  Information som vi vill förmedla till klubbarna, förbunden och

funktionärer skickas per post och läggs i viss mån ut på SBU:s webbsajt.

•  Information som vi vill ha in från klubbarna, förbunden och funktionärer,

i huvudsak adressuppgifter på personer men också statistik (klubb-

förbundsrapporten), får vi via fil skickad med e-post eller vanlig post

(diskett) eller manuellt via brev, fax eller telefon.
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A v s n i t t  4

ÅTGÄRDSFÖRSLAG - EFFEKT

Förslag 1.

Nu när kansliets registersystem är färdigt och prövat bör vi ta nästa steg i

kedjan. IT-kommittén rekommenderar att vi skickar ut dokument från

kansliet i elektroniskt format till alla som har e-postadress registrerad hos

SBU. Ett bra format att använda är PDF-dokument. Detta format tillåter

läsning och man kan lägga in kommentarer och anteckningar men inte ändra

ursprungsdokumentet. Formatet stöds även av senare versioner av webbläsare

och läsarprogrammet "Adobe Acrobat Reader" är för övrigt gratis att hämta

på t ex www.adobe.se. Då PDF-formatet är oberoende av plattform (dvs det

har ingen betydelse om man använder PC , Mac eller något annat

operativsystem) har det blivit något av standard inom dokumenthantering och

de flesta tryckerier kan hantera detta.

Rent praktiskt har vi redan möjligheterna till detta förfarande. Vi behöver
besluta om principen att jämställa elektroniska dokument med

papperskopior samt ett lämpligt elektroniskt format.

Som exempel kan nämnas att vi i nuläget skulle spara ca 750 kr, bara i

portokostnader, på ett utskick till våra klubbar. Till detta skall läggas material

och arbete med kuvertering mm. Den här rutinen skall ju gälla alla dokument

som är rimliga att hantera elektroniskt, t ex protokoll, kallelser, mm. Vi

kommer alltså att spara ganska mycket pengar på detta och besparingen

kommer att bli större med tiden, då fler registrerar sin e-postadress.



8

Förslag 2.

SBU:s webbsajt bör ständigt utvecklas. Webben blir ett allt starkare

instrument inom det ideella arbetet. Vi tror att Internet kan hjälpa till att

engagera fler människor i båtlivet genom att förenkla funktionärsarbetet och

göra båtlivsfrågorna och debatten lättillgänglig.

Det finns i dag tekniska möjligheter att skapa "båtlivets dataserver". Det skulle

alltså vara en central databas där alla båtklubbar (som vill) kan lagra sina data.

Klubbarna kan administrera detta via en vanlig webbrowser (Internet

Explorer, Netscape, mm), de behöver alltså inte något eget registersystem och

en ändring slår igenom överallt (även i tidningsregistret) direkt när man gör

den. Klubben kan alltså sköta all (vanlig) föreningsadministration via Internet,

även avgiftsdebitering, utskick, utskrift av listor, matrikel, mm. Man kopplar

även klubbarnas, förbundens och SBU:s webbsidor mot databasen för att

lagra och hämta gemensamma data därifrån. Detta underlättar

administrationen, om t ex ett förbund ändrar bland sina funktionärer slår det

igenom även på SBU:s funktionärslistor.

Vi har fört diskussioner med Corpguide Systems under en tid. De vill sätta

upp en marinportal och kontaktade oss för att de vill gå ut till våra klubbar

med erbjudande om webbplats. Detta för att få en fast besökargrund till

portalen. Under diskussionerna har det visat sig att de har de tekniska

resurserna  för "båtlivets databasserver" som beskrivits ovan.

Det krävs dock en mycket noggrann förstudie för att utreda begrepp och

datas relationer och för att garantera säkerheten i systemet.

IT-kommitténs rekommendation är därför att hjälpa Corpguide Systems

att gå ut med erbjudande om webbplats till våra klubbar och förbund. Om det

slår väl ut, dvs om många ansluter sig, har vi en mycket bra grund för att gå

vidare mot "båtlivets databasserver". Om det inte slår väl ut har vi inte
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förutsättningarna att fortsätta, men vi har heller inte förlorat något. Efter

förslagsvis ett år utvärderas detta första steg. Under detta år gör vi förstudien

och fastställer systemkraven så att det går snabbt att sätta igång om det blir

aktuellt. Detta samarbete förutsätter, redan från början, ett avtal som reglerar

SBU:s - Corpguides inflytande över portalens utformning, intäktsfördelning,

mm. Redaktionskommittén bör involveras i det arbetet då annonsering

kommer att förekomma och i förlängningen bör tidningen vara aktiv i en

eventuell större webbsatsning.

Effekten av en "Båtlivets databasserver" i full skala skulle bli enorma

möjligheter för SBU att kartlägga båtlivet i Sverige med avseende på

båtbestånd, organiserade båtmänniskor, aktiviteter i klubbarna, mm. Därför

måste också säkerheten och användningen av uppgifterna garanteras innan

projektet "sjösätts".

Förslag 3.

Då klubbadministration över webben ligger en bit bort i tiden föreslår IT-
kommittén att vi går vidare med båtklubbsprogrammet. Programmet är

färdigt sånär som på några detaljer och kan börja distribueras väldigt snart.

Detsamma gäller för Förbundsprogrammet. Här behövs ett avtal mellan

SMBF och SBU gällande SMBF:s rättigheter i egenskap av utvecklare. Avtalet

är muntligt klart så långt att SBU får ta över rätten att distribuera programmet

till förbunden mot att SBU betalar utvecklingskostnaderna enligt separat

redogörelse.
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Budget

IT-kommittén har äskat medel för följande kostnader i år:

Inköp av Förbundsprogram 21.250,- kr

Inköp av Klubbprogram 25 000,- kr

Möten/Konferens/Utbildning 15 000,- kr

Inköp av CD-brännare 3 000,- kr

Summa 64 250,- kr
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