Information och handledning till Enköpings segelsällskaps nya
medlems och bokningssystem
Bakgrund
ESS har sedan ett 10-tal år tillbaka ett egenutvecklat medlemshanteringssystem. När systemet
infördes fanns inget annat lämpligt system att använda, så sällskapet beslutade att bygga ett eget.
Driften har framförallt skötts av Hans Selg och har fungerat bra och fyllt sitt syfte väl. IT-system är
som bekant inte en färskvara, utan kan behövas utvecklas för att få bättre funktionalitet. En
funktionalitet som styrelsen sett ett stort behov av, är kopplingen mellan en medlems innehav av
båtplatser mm. och fakturering. Den funktionen har inte funnits, vilket medfört ett väldigt
omfattande arbete för framförallt kassören. Hanteringen av en medlem och dess innehav har även
haft en del att önska.
Svenska båtunionen har sedan ett antal år tillbaka ett förenings- och medlemshanteringssystem, som
aven ansvarar för drift och förvaltning av systemet. Systemet är även något som ingår i den
medlemsavgift som ESS betalar till SBU. Systemet heter Båtunionens AdministrationsSystem, BAS.
Sedan hösten 2019 har styrelsen därför börjat lära oss BAS, och under 2020 har vi kört de båda
systemen parallellt. Du som medlem har främst märkt det genom att du fått fakturor digitalt i din
mailkorg. Vi känner oss nöjda med systemet och dess funktionalitet kopplat till medlemshantering,
ekonomihantering, bokningsfunktioner(sjösättning, vaktpass m.m) anmälningsformulär, påminnelser
med sms och mail m.m. Även adressuppgifter uppdateras automatiskt mot din folkbokföringsadress.
Och eftersom det är ett system som flera båtklubbar i Sverige använder, finns bra support ifall man
vill lära sig mer eller om något skulle krångla. Inte minst möjliggör det ett mycket mindre
administrativt jobb för de som ställer upp och är verksam som styrelseledamöter och funktionärer i
klubben.
Från och med 2021 kommer vi därför gå över helt till BAS, och det gamla systemet klubben har
kommer inte längre vara i bruk. Vi öppnar bokning av sjösättning den 1 februari. Vaktpass kan du
börja boka i första halvan av januari.
Här nedan följer en instruktion hur du som medlem får tillgång till din sida i systemet och hur du
använder systemets olika funktioner.
Hur logar man in?
Du kommer få ett mail till den e-postadress som ESS har kopplat till dig i början av 2021. Håll koll på
skräppostmappen i din mailkorg, ifall det skull hamna där. I mailet kommer du få ett autogenererat
användarnamn. Det är tyvärr inte samma inloggningsuppgifter du har till det gamla
bokningssystemet. Dock kan du använda mailadressen som användarnamn, ifall du hellre vill det.
Lösenordet är också autogenererat, men det går att ändra i efterhand. Inom något år eller så
kommer man kunna logga in med sitt bank-id, men till dess är det användarnamn/e-postadress och
lösenord som gäller.
Det är en del medlemmar som vi inte har någon e-postadress till. Om du vet att du är en, så kan du
kontakta Johan Wilén(båtplatsansvarig, 070-2628177) eller Jimmy Sandgren(Kommunikatör, 0708869637), så hjälper vi dig att få inloggningsuppgifter.
Det gäller självklart dig som inte heller har en e-postadress.

Adressen till BAS är https://bas.batunionen.se/.

Din sida
När du loggat in kommer du till din sida. Där kan du på ett översiktligt sätt se
-

Kontaktuppgifter till klubben
Dina egna kontaktuppgifter
Dina fakturor
Uppgifter om din båt (De är de uppgifterna ESS har idag, men du kan själv uppdatera så det
blir rätt)
Din båtförvaring, i form av brygg- och varvsplats och skjul.
Om du är anmäld till båtplatskö eller anmält uppsägning av en plats.
De arbetspass som du har bokade. Det kan till exempel vara vakpass, sjösättningstid eller
arbetssdag.
Länkar till de arbetspass som går att boka.
Länkar till sjösättning och upptagningspass som går att boka.
Länkar till anmälan om uppsägning av båtplats, anmälan till båtplatskö m.m. Dessa kommer
ersätta de formulär som idag finns på ESS: hemsida. (De ligger under rubriken ”Ny
köanmälan”, vilket kan verka vilseledande. Men det är ett fast namn i systemet och går inte
att ändra)

På sidan finns även en introduktion till BAS och svar på vanliga frågor om systemet.
Det finns även en länk till något som heter ”Bas-K Enköpings Segelsällskap”.
Klickar du på den kommer du till en sida med information om dig som medlem, i stort samma
som du ser på din sida. Under fliken ”Förvaring” kan du se vilka förvaringar av båtar som klubben
har, samt vilken medlem som innehar en specifik plats. Denna funktion ersätter de
pappersvarianter av båtplatsregister som funnits i hamn och sjöstuga, som i stort blir inaktuella
varje månad. Platserna som klubben har är uppdelade i Sommar- respektive vinterområden.
Under sommarområden finns sommarplatser uppdelat på hamnen och klubbholmens båtplatser i
sjön. Under vinterplatser finns båtskjul, varvsplatser och båtplatser i sjön som kan användas för
vinterförvaring.

Under fliken ”Scheman” finns de bokningsbara pass som klubben publicerar, både arbetspass,
sjösättningar/upptagningar och lokaler. Det är samma sida som du kommer till när du klickar på
ett arbetspass på startsidan. I rullistan väljer du det pass du vill boka. Då kommer de tider som
finns upp i rutan nedanför. Du kan därefter välja vilken månad du bill boka i. Du bokar genom att
klicka ”boka” under den tid som är ledig.

När det gäller sjösättning- och upptagningstider så måste du boka den första lediga tiden. Gör du
inte det kommer du bli flyttad av klubbens administratör. Detta för att vi inte kan ha tomma tider

under ett sådant pass, utan vi vill ju optimera tiden så våra traktor- och kranförare kan gå hem i
tid.
Under respektive pass ser du vilka andra som är anmälda. Det är framförallt viktigt om du ska gå
vakt med någon annan medlem.

Övriga saker att känna till som du kanske funderar över
BAS har många olika funktioner, som vi som styrelse kan ge behörighet till. Till exempel kan en
administratör göra ändringar, därav de texter som finns att du som medlem endast har
läsbehörighet. Det är inget som du medlem egentligen fundera så mycket över.

Vem frågar du om du får problem?
Som med alla nya appar, hemsidor eller system är vi alla nybörjare innan vi lärt oss. Har du
problem att logga in eller boka, kan du maila till någon av följande adresser, så återkommer vi så
fort vi kan.

kommunikator@enkopingssegelsallskap.se
platsansvarig@enkopingssegelsallskap.se
kassor@enkopingssegelsallskap.se
De tisdagar när kansliet har öppet, förutsatt att coronarestriktionerna ändrats, kan du få hjälp
där.

