
Så använder du BAS som medlem 
http://www.tullingess.se/sa-anvander-du-bas-som-medlem/  

Vill du se dina uppgifter i TSS medlemsregister? 

Eller vill du ändra dina kontaktuppgifter, ditt 
lösenord eller lägga till ny båt? 

Svenska Båtunionen som du och TSS som båtklubb är medlem i, tillhandahåller ett 
administrativt system som numera är källan till mycket av vårt arbete. Bland annat ligger 
här föreningens alla bryggplatser, vinterförvaringsplatser och våra nycklar. Även alla  
uppgifter om medlemmar, säsongsmedlemmar, kölistor och fakturor ligger i detta 
systemet. 

Alla medlemmar har möjlighet att gå in och titta på de registrerade uppgifterna om sig 
själv och sin båt. Och viktigast av allt: här kan du själv ändra dina uppgifter och 
exempelvis återställa eller byta lösenord. Detta systemet kommer nu att ersätta den 
tidigare båtlappen. 

Så här går du tillväga: 

1. Gå till https://bas.batunionen.se/ 

 

Som du ser i bilden ovan kan du ange antigen ditt  användarnamn eller din e-
postadress i första fältet. I andra fältet anger du ditt lösenord. 

Om allt fungerar hamnar du nu på punkt 3 nedan. Om du inte minns ditt lösenord gå 
vidare till punkt 2 nedan. 
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 2. Har du glömt ditt lösenord? Så 
återställer du det! 

 

Om du har glömt ditt lösenord anger du din e-postadress vid pilen i bilden ovan och 
trycker på knappen Skicka. 
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Du får då direkt ett e-postmeddelande från Svenska Båtunionen med en länk för 
återställning. Se bilden ovan. Klicka på länken återställ lösenord. 

 

När du klickat på lönken  kommer du till bilden ovan. Du anger ditt nya lösenord i första 
rutan och bekräftar/upprepar det i andra rutan. Klicka sedan på knappen Spara nytt 
lösenord. 
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3. Se dina uppgifter i BAS 

 

Om du gjort rätt i punkten 2 eller 3 kommer du nu till bilden ovan. Den visar din 
medlemsinformation. Om du vill ändra en uppgift så klicka på länken Ändra mina 
uppgifter till höger. 
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4. Ändra dina uppgifter i BAS 

 

I bilden ovan ser du vad du kan ändra. 
Till vänster visas kontaktuppgifter som kan ändra. Klicka på knappen Skicka 
ändringar om du ändrat något i detta området. 
Till höger kan du redigera dina båtuppgifter eller registrera ny båt. 
Och slutligen kan du ändra lösenord i rutan längst ner till vänster i bilden.  Klicka på 
knappen Skicka om du ändrat lösenordet. 

  

5. Kontakta oss vid minsta oklarhet! 
Kontakta kansliet på kansliet@tullingess.se eller till kassören kassor@tullingess.se om du 
inte lyckats med ovanstående eller inte vet vilken e-postadress som du har. Om du inte 
har en e-postadress så kan du ringa eller sms:a till kansli eller kassör.  

Mycket nöje! 
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