PROTOKOLL
fört vid förbundsstämma i Värmlands Båtförbund
Tid: 10 mars 2016 kl. 19:00
Plats: Skoghalls Båtklubb, klubblokalen vid Sörängshamnen
DAGORDNING
1. Mötets öppnande
Ordförande Lars-Göran Kring hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
2. Fastställande av dagordning
Efter tilläggen val av kassör (punkt 13a) samt val av suppleanter (14a) godkändes
dagordningen.
3. Upprättande av närvarolista
Biläggs till protokollet, bilaga 1
4. Fastställande om kallelse utsänts i vederbörlig ordning
Kallelse utsänd enligt vad stadgarna stipulerar
5. Val av ordförande för stämman
Till ordförande valdes Marianne Stålheim
6. Val av sekreterare för stämman
Till sekreterare valdes Staffan Collin
7. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet
Till justerare valdes Gunther Krebs samt Ulf Littorin
8. Val av två rösträknare
Till rösträknare valdes Gunther Krebs samt Ulf Littorin
9. Föredragning av 2015 års verksamhetsberättelse
Ordförande L-G Kring föredrog verksamhetsberättelsen. Biläggs till protokollet,
bilaga 2
10. Föredragning av resultat- och balansräkning för år 2015
Ordförande L-G Kring föredrog resultat- och balansräkningen. Bilaga 3

11. Revisorernas berättelse för år 2015
Karl Tervell läste upp revisionsberättelsen signerad Bengt Andersson och Marie
Norrby. Revisionsberättelsen biläggs protokollet. Bilaga 4
12. Beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 samt fastställande av resultat- och
balansräkning för år 2015
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
Valberedaren Gunther Krebs föredrog valberedningens förslag. Bilaga 5
13. Val av ordförande för ett år
Lars-Göran Kring valdes till ordförande för ett år
13a. Val av kassör
Karl Tervell valdes till kassör för två år
14. Val av tre styrelseledamöter för två år (fyra kvarstår)
Peter Palmertz, Irja Nilsson samt Staffan Collin valdes som ordinarie ledamöter för
två år.
14a. Val av styrelsesuppleanter
Peter Karlsson, Ulf Littorin valdes som styrelsesuppleanter för ett år
15. Val av en revisor för två år (en kvarstår)
Bengt Andersson valdes till revisor för två år
16. Val av en revisorssuppleant för ett år
Claes-Göran Ekeberg valdes till revisorssuppleant för ett år
17. Val av valberedare (två valberedare vakanta)
Gunther Krebs valdes som valberedare för ett år
18. Beslut om årsavgifter för år 2017 gällande medlem per 2017-01-31
Beslutades om oförändrad avgift
19. Beslut om antagande av nya stadgar för VBF. Förslag till nya stadgar finns publicerat
på vår hemsida www.vbf.se under fliken nyheter.
Förslaget till nya stadgar reviderades under mötet. Med några få justeringar som
accepterades, beslutade förbundsstämman att anta de nya stadgarna. De nya
stadgarna (10 mars 2016) biläggs protokollet

20. Motioner
Inga inkomna motioner
21. Rapporter
Staffan Collin informerade om mötet ”Kraftsamling Vänern” som hölls på Karlstad
CCC den 10 mars kl 9 – 17. Alla kommuner runt Vänern är engagerade för att
tillvarata näringen, miljön, fisket, turismen, båtlivet samt naturen.
Trafikverket informerade angående framtidens Göta älv. År 2030 år befintliga slussar
uttjänta och kan inte gångtidsförlängas. Återstår att lägga ned yrkessjöfarten eller
bygga ny slussled i nära anslutning till befintliga slussar. Beslut om nybyggnation
fattas år 2019. Även om slussleden läggs ned för yrkessjöfarten kommer slussar för
turist- och fritidssjöfart att finnas kvar i framtiden.
22. Planerad verksamhet inför år 2016
Verksamhetsplan 2016 föredrogs av ordförande L-G Kring. Verksamhetsplanen
beslutades av förbundsstämman. Bilaga 6
23. Övriga frågor
SBU har en ny hemsida som nås på ”batunionen.se”
24. Avslutning
Mötesordförande lämnade över klubban till ordförande L-G Kring som tackade alla
närvarande för engagemanget
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