Minnesanteckningar förda vid möte med Samarbetsgrupp Vänern.

Mötet hölls i Skoghalls Båtsällskaps klubblokal på Mörudden den 14/12 2016
Närvarande: Lars-Göran Kring VBF, Emond Olson VBF, Per Edberg VBF, Ulf Littorin VBF,
Thorsten Born VBF, Karl-Axel Tervell VBF, Peter Palmertz VBF, Sven-Sture Hörnell ÖVBF, Bo
Dahlman ÖVBF, Christer Bofeldt ÖVBF, Karl-Axel Wennerstrand VVDK, samt Göte Magnusson
VVDK.
Ordförande för mötet var Thorsten Born, då Lars-Göran hade besvär med halsen.
1. Dagordningen godkändes.

2. Nomineringar till SBU:s styrelse.

Samarbetsgruppen enades om nomineringar enligt bilaga1. Varje förbund skickar in
sin egen nomineringslista.
Karl-Axel Wennerstrand och Thorsten Born utarbetar en skrivelse som skickas till
förbundet, där vi klargör att vi kommer att stödja Bengt Gärde vid omröstningen om
ordförandeposten. Detta med anledning av att SMBF och Västkustens Båtförbund
avser att nominera Bertil Sjöholm till posten.
3. Båtriksdagen 2020
Beslutades att vi går vidare i arbetet med att arrangera båtriksdagen. Varje förbund
utser minst en person till arbetsgruppen. Karl-Axel Tervell utsågs till ordförande i
gruppen. Förbunden meddelar Karl-Axel senast 31/1 2017 vilka som utsetts till
arbetsgruppen.
4. Val av ordförandeförbund 2017-2018
ÖVBF utsågs till ordförandeförbund för 2017-2018.
5. Paraplyfrågor (demokratifrågor SBU)
Karl-Axel Wennerstrand informerade om en skrivelse som Kristian Ehrling skickat till
Unionsstyrelsens ledamöter ( bilaga 2). Skrivelsen diskuterades och beslut fattades
att stödja den full ut.
Karl-Axel informerade också från unionsrådet 2016.
6. Övriga frågor
Diskussion angående en formalisering av samarbetsgruppen. ÖVBF fick i uppdrag
att utarbeta att förslag.

ÖVBF informerade att de ordnat busstransport den 4/2 2017 till Stora
Båtklubbsdagen under båtmässan i Gbg. Medlemmar tillhörande VBF är välkomna att
anmäla sig. 300kr/pers för buss, inträde och lunch.
Karl-Axel Wennerstrand informerade också om båtmässan och Stora Båtklubbsdagen.
De funktionärer inom SBU som vill vara guider under mässan får möjlighet att gå på
olika seminarier gratis. Mer info kommer på SBU:s hemsida.
7. Ekonomi
Karl-Axel Wennerstrand redogjorde för den ekonomiska situationen. Vi har ca.
5000kr i kassan. Karl-Axel fick förnyat förtroende som kassör.
8. Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Pennförare: Peter Palmertz

