Förslag till samarbetsprojekt för nuvarande och tidigare klassförbund i SSF.
Projektbeskrivning
Bakgrunden till föreliggande förslag är den nära förestående upplösningen av Birdieklubben, se
Om upplösningen av Birdieklubben. Länken finns även i mappen birdie.
Syfte
Birdieklubben har immateriella tillgångar som riskerar att försvinna när klubben upplöses, hemsidan
stängs och domänen upphör. För nuvarande och kommande ägare av våra båtar är det av värde att
sådant material kan bevaras och finnas tillgängligt.
Min första tanke var att material i digital form skulle kunna arkiveras hos någon annan organisation,
typ SXK eller SSF i deras datasystem. Men efter mycket funderande har jag kommit fram till att det
vore bättre om vi tillsammans med andra klassförbund i liknande situationer som Birdieklubben kan
få tillstånd en gemensam lösning på problemen att för framtiden säkra immateriella tillgångar som
finns i olika klubbars arkiv. En lösning med ett eget gemensamt datasystem ger oss bättre kontroll.

Struktur
Som lämplig början registrerade jag domänen klassbatar.se och betalade för det och ett
abonnemang Hosting Starter på ett år hos One.com webbhotell, tillgängligt diskutrymme: 25 GB.
Så här kan det se ut:

Klassmappar
Varje klass som vill vara med får en undermapp till rot-mappen klassbåtar. Där kan klassen lägga upp
arkiv och annan information som den själv får utforma. Vid behov går det bra att skapa undermappar
till den egna mappen i flera nivåer, men det är inte tillåtet att skapa ny mapp direkt under
rotmappen. Det är inte meningen att mappen skall användas som en levande hemsida med aktuella
nyheter. För aktiva klasser med egen hemsida går det bra länka till den. Material som lagts i klassens
mapp bör ses som statiskt men det bör gå att komplettera med ny information eller uppdatera
befintlig. Material som inte skall vara public går att skydda med kraftfullt lösenord. Varje klass
bestämmer själv vad som skall vara public och vad som skall vara restricted för allmänheten.
Hur det skall fungera
En båtägare som söker information om klassbåten och fått tips om ”Klassbåtar” söker på sin dator,
mobiltelefon eller surfplatta efter klassbatar.se och ser rutan med texten ”Välj båttyp” och söker i
listan med båttyper i alfabetisk ordning. Hittar han båten trycker han OK och hamnar då i
klassmappen för båten. Det första han bör göra är att skapa bokmärke där för att lätt hitta tillbaka
dit.
Som demonstration har jag på klassbatar.se lagt upp ett exempel med ett tjugotal båttyper.
Strukturen styrs av tabellen ”båtar” i databasen. Aktuellt innehåll visas nedan:

id
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

klass
Accentförbundet
Viggenklubben
Balladklubben
Birdieklubben
Birdieklubben
Comfortförbundet
Cumulusförbundet
Expresseglare
H-Båtsförbundet
IF_förbundet
Viggenklubben
Ladyhelmsmanförbundet
Linjettförbundet
Maxi 77 Förbundet
Folkbåtsförbundet
RJ 85 Förbundet
S 30 Förbundet
Safirförbundet
Scampiförbundet
Shipman 28 Förbundet
Smaragdförbundet
Vegaklubben

båttyp
Accent
Albin Vigg
Ballad
Birdie 24
Birdie 32
Comfort 30
Cumulus
Express
H-båt
IF
Karlskrona Vigg
Lady Helmsman
Linjett 32
Maxi 77
Folkbåt
RJ 85
S 30
Safir
Scampi
Shipman 28
Smaragd
Vega

map
accent
vigg
ballad
birdie
birdie
comfort
cumulus

länk
Accent
Albin Vigg
Ballad
Birdie 24
Birdie 32
Comfort 30
Cumulus
Express
H-båt
IF
vigg
Karlskrona Vigg
Lady Helmsman
linjett
Linjett 32
maxi
Maxi 77
Folkbåt
rj85
RJ 85
s30
S 30
safir
Safir
scampi Scampi
shipman Shipman 28
Smaragd
vega
Vega

html-kod för länk
<a href="./accent">Accent</a>
<a href="./vigg" target="_blank">Albi
<a href="./ballad">Ballad</a>
<a href="./birdie" target="_blank">Bi
<a href="./birdie" target="_blank">Bi
<a href="./comfort">Comfort 30</a>
<a href="./cumulus">Cumulus</a>
<a href="http://expresseglare.nu" tar
<a href="http://h-boat.se">H-båt</a>
<a href="http://ifboat.se">IF</a>
<a href="./vigg" target="_blank">Karl
<a href="http://lady-helmsman.org">
<a href="linjett">Linjett 32</a>
<a href="./maxi">Maxi 77</a>
<a href="http://folkbat.com">Folkbåt
<a href="./rj85">RJ 85</a>
<a href="./s30">S 30</a>
<a href="./safir">Safir</a>
<a href="./scampi">Scampi</a>
<a href="./shipman" target="_blank">
<a href="http://smaragdforbundet.co
<a href="./vega" target="_blank">Veg

Kolumnen klass i tabellen visar namnet på klassförbundet. Kolumnen map visar namnet på klassens
mapp, länk bestämmer var man hamnar när man klickar på länken. Länken skrivs med kod i html som
börjar med ”<a href= ”, det är koden som står i kolumnen länk.

När man efter val av båttyp trycker på OK visas på en ny sida tabellens innehåll i raden för vald
båttyp.
Så här kan det se ut:

Klicka på den blå länken och man hamnar i mappen scampi.
Om Scampiförbundet, ett förbund med SM-status, föredrar att länken går direkt till deras hemsida är
det lätt att ändra i tabellen. Alternativt kan de lägga länken till sin hemsida i mappen scampi. För
några klasser går länken till respektive förbunds hemsida. Vilka framgår av tabellen. Klasserna avgör
hur de vill ha det.
Prova nu och kom gärna med synpunkter! I senare versioner med flera klasser och båttyper skall man
komma direkt till avsedd mapp eller hemsida.
I mappen birdie har jag börjat lägga upp material från Birdieklubben. Det ger en första föreställning
om hur det kan se ut. Övriga mappar innehåller f n endast en kort hälsning.

Hur komma vidare?
Ett första steg blir ett möte med ett antal intresserade personer. Jag föreslår att mötet bildar en ny
ideell förening med arbetsnamnet Klassbåtar och tillsätter en Interimsstyrelse.
Uppgiften för Interimsstyrelsen blir
1. Utarbeta ett förslag till stadgar för föreningen
2. Inbjuda till ett konstituerande möte och föreslå dagordning
Lokal för dessa möten har jag reserverat i Näsbyvikens BS klubbhus i Täby (med bra parkeringsplats
för bil och Roslagsbana fr Östra Station till Näsby Park, avstigning Lahälls hållplats) för fem möjliga
dagar. Alternativt finns lokal för högst 15 personer på SSF kansli Af Pontins väg 6 reserverat samma
dagar. Mötestid förslagsvis kl 19.

En knäckfråga är vilka som skall kunna vara medlemmar i föreningen. Jag är tveksam till om juridiska
personer bör vara medlemmar. Det blir nog enklare om föreningen bara består av personliga
medlemmar, som dock gärna är med som representant för nuvarande och tidigare klassförbund eller
klassföreningar samt andra organisationer som har intresse, SSF, SBU, SXK, Sjöhistoriska Museet,
Svenska Sjö och försäkringsbolag m. fl.
Föreningen Klassbåtar bör även kunna vara ett forum för diskussioner om samarbete mellan
klassförbund i andra frågor.

Ekonomi och finansiering
Att hålla ”site:n” klassbatar.se på One.com webbhotell drar inga stora kostnader. Årlig kostnad för
nuvarande abonnemang Hosting Starter är 300 kr + 150 kr i årsavgift domänen, totalt 450 kr inkl
moms. Det ger diskutrymme: 25 GB. Om och när det behövs kan abonnemanget lätt uppgraderas till
Hosting Professionell med 100 GB, det kostar 50 kr/mån eller 600 kr/år. Det går att uppgradera i
ytterligare steg.
I samband med att Birdieklubben beslutar om upplösning förväntar jag mig att en passande summa
avsätts som engångsbidrag till den kommande föreningen. Samma borde gälla för tidigare
klassförbund och klassföreningar.
Tidigare nämnda organisationer torde ha intresse av att föreningen Klassbåtar finns och borde därför
vara beredda att på olika sätt bistå, både ekonomiskt och genom att sprida information om
föreningen samt på sina hemsidor länka till klassbatar.se.
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