Protokoll fört vid Värmlands Båtförbunds styrelsemöte 2017-01-10 hemma hos
ordföranden
Närvarande: Lars-Göran Kring, Karl Tervell, Thorsten Born, Irja Nilsson, Emond Olson samt Peter Palmertz
§1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§2 Dagordning
Mötet antog föreslagen dagordning
§3 Val av justerare.
Till att justera protokollet valdes Karl Tervell.
§4 Rapport sekreterare
Informerade om ett utskick som Saltsjön – Mälarens Båtförbund gjort angående att de kommer att nominera
Bertil Sjöholm till ordförande i SBU vid båtriksdagen i Östersund.
§5 Rapport Kassör
Kassören redovisade bokslutet för 2016. Det blev ett plusresultat med 17525kr. En diskussion följde angående
hur överskottet ska användas. Funderingar redovisas på nästa styrelsemöte.
§6 Rapport Ordföranden
Möte i Samverkansgrupp Vänern har hållits. Minnesanteckningarna läggs ut på hemsidan.
Årsmötet i VBF hålls den 16/3. Karl kollar med KSS om möjlighet att hålla mötet i deras klubblokal.
Miljökonferensen är den 11-12/3 i Stockholm
Båtriksdagen är i år den 31/3-2/4 i Östersund.
Ordföranden informerade också om att det har gjorts förändringar i Svenska Sjös båtklubbsförsäkring.
§7 Verksamhetsberättelse
Förslaget till verksamhetsberättelse gicks igenom och godkändes
§8 Övriga frågor
Karl förde fram problemet med dålig uppdatering från klubbarna när det gäller funktionärslistor. Svårt att få till
utskick till alla klubbar när adresserna är inaktuella. Förslag att samtliga styrelseledamöter tar några klubbar var
och gör lite detektivarbete. Karl återkommer med vilka klubbar det behövs på.
Beslut fattades att det ska utgå milersättning från VBF, för närvarande 18:50kr/mil, alternativt buss/tågersättning till förtroendevalda i medlemsklubbarna vid närvaro på Förbundsstämman.
§9 Godkännande av ny medlemsförening
Ransbyvikens Brygga i Lysvik har inkommit med all nödvändiga dokument och kommer nu att bli medlemmar i
VBF. Ordföranden har skickat in anmälan till SBU.

§10 Nästa möte
Nästa möte blir den 14/2 kl. 18:00 i KSS klubblokal på Kanikenäset.

§11 Mötets avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutet.
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