Protokoll fört vid förbundsstämma i Värmlands Båtförbund
Tid: 16 mars 2017 kl.19:00
Plats: KSS klubblokal på Kanikenäset
1. Mötets öppnande
I ordförande Lars-Göran Krings frånvaro hälsade vice ordförande Thorsten Born alla välkomna och förklarade
mötet för öppnat.
2. Dagordning
Efter tillägget, val av en styrelseledamot på ett år (punkt 14a), val av suppleanter (punkt 14b), samt ändring i
punkt 13, ”Val av ordförande”, till 2 år och i punkt 22 ”Planerad verksamhet inför år 2016” till 2017, godkändes
dagordningen.
3. Upprättande av närvarolista
Biläggs till protokollet, bilaga 1
4. Fastställande om kallelsen utsänts i vederbörlig ordning
Mötet godkände att kallelsen utsänts enligt vad stadgarna stipulerar.
5. Val av ordförande för stämman
Till ordförande valdes sittande, vice ordförande Thorsten Born.
6. Val av sekreterare för stämman
Till sekreterare valdes sittande, Peter Palmertz.
7. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Till justerare valdes Lars Flykt samt Hans Rahner
8. Val av två rösträknare
Till rösträknare valdes Lars Flykt samt Hans Rahner.
9. Föredragning av 2016 års verksamhetsberättelse
Ordförande Thorsten Born föredrog verksamhetsberättelsen. Biläggs till protokollet, bilaga 2.
10. Föredragning av resultat- och balansräkning för året 2016
Kassören Karl-Axel Tervell föredrog resultat- och balansräkningen. Biläggs protokollet, bilaga 3.
11. Revisorernas berättelse för år 2016
Ordförande Thorsten Born läste upp revisionsberättelsen signerad Bengt Andersson och Marie Norrby.
Revisionsberättelsen biläggs protokollet, bilaga 4.
12. Beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 samt fastställande av resultat- och balansräkning för
år 2016
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Valberedare Günther Krebs föredrog valberedningens förslag. Bilaga 5
13. Val av ordförandeför två år
Lars-Göran Kring valdes till ordförande för två år, omval.
14. Val av fyra styrelseledamöter på två år
Maud Hermansson, Emond Olson, Peter Lundholm samt Thorsten Bornvaldes som ordinarie ledamöter för en
tid av två år. Omval på samtliga.
14a. Val av en styrelseledamot på ett år
Peter Karlsson valdes som ordinarie ledamot för en tid av ett år. Fyllnads val efter Staffan Collin.
14b. Val av styrelsesuppleanter för ett år
Per Edberg (nyval), Clas-Göran Ekeberg (tidigare revisorssuppleant) samt Ulf Littorin (omval) valdes till
styrelsesuppleanter för en tid av ett år.
15. Val av revisor för två år
Marie Norrby valdes till revisor för en tid av två år. Omval.
16. Val av en revisorssuppleant för ett år
Johan Lindqvist (nyval) valdes till revisorssuppleant för en tid av ett år.
17. Val av valberedare för två år
Håkan Lindh valdes till valberedare för en tid av två år.
18. Beslut om årsavgift för år 2018 gällande medlem per 2018-01-01.
Beslutades om oförändrad årsavgift (9 kr).
19. Beslut om nya stadgar för VBF
De nya stadgarna som godkändes på stämman 2016 godkändes även i år. Detta medför att stadgarna godkänts
på två av varandra påföljande stämmor och är därmed fastlagda.
20. Motioner och propositioner
Inga motioner har inkommit.
Styrelsen har lagt en proposition. Biläggs protokollet, bilaga 6.
Innehållet i propositionen innebär att ungdomar < 21 år kan få bidrag med 500 kr vid godkänd utbildning i
Förarintyg för båt. Intyget ska ha förvärvats senast det år man fyller 20 år. Ungdomen ska vara medlem,
ungdoms- eller familjemedlem i förening ansluten till VBF. Ansökan lämnas till VBF (peter.palmertz@telia.com)
före utbildning och beviljas preliminärt löpande efterhand som de inkommer. I ett första beslut är budgeten
satt till 25 000 kr.
Stämman biföll styrelsens proposition.

21. Rapporter
Thorsten informerade att VBF har yttrat sig positivt till en ansökan om att anordna en tävling i
jetski/vattenskoter vid Mörudden.
Karl Tervell informerade från miljökonferensen. Det är fortsatt stort fokus på bottenfärger och att få bort de
giftigaste (TBT) från våra båtbottnar.
22. Planerad verksamhet inför år 2017
Styrelsen planerar att fortsätta med den uppsökande verksamheten ute bland klubbarna. Deltaga på
Båtriksdagen och Miljökonferensen. SBU håller på att ta fram ett utbildningsmaterial, främst riktat till
ungdomar, för utbildning i styrelse- och klubbarbete. När materialet är klart kommer VBF att dra igång en
information.
23. Övriga frågor
Östra Vänerns Båtförbund var representerade av Christian Bofeldt. Han bjöd in VBFs medlemmar till ÖVBFs
förbundsstämma i Lidköping den 25/3 kl. 10. Förbundet står för förtäring och man har bjudit in Kristian Ehrling ,
jurist i båtfrågor på SBU, som gästtalare.
Karl Tervell informerade om BAS och det pågående arbetet med BAS-coacher.
24. Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet: Peter Palmertz

………………………………

……………………………….

…………………………

………………………….

Peter Palmertz

Thorsten Born

Lars Flykt

Hans Rahner

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerare

Bilaga 6

PROPOSITION
Bidrag till ungdomar som genomgår utbildning och erhåller Förarintyg för båt.

Värmlands båtförbund har idag en stark ekonomi då antalet medlemmar ökat kraftigt samtidigt som
förbundets verksamhet inte vuxit i samma utsträckning. En minskning av dagens nio kronor per
medlem till förbundet skulle kunna sänkas med två kronor till sju kronor vilket knappast skulle
märkas i den enskildes plånbok. VBF föreslår därför att förbundet sponsrar ungdomars vilja att höja
sin kompetens i sjösäkerhetsfrågor genom att lämna bidrag enligt följande:

Bidrag:

kr 500:-

Villkor:

Genomgången utbildning med godkänt Förarintyg för båt.

Ålder:

Intyget skall ha förvärvats senast under det år som personen fyller 20 år.

Medlemskap: Ungdomsmedlem eller familjemedlem i förening ansluten till VBF.
Ansökan

Lämnas till VBF peter.palmertz@telia.com före utbildningen och beviljas prelimärt
löpande efterhand som de inkommer.

Begränsning: I ett första beslut begränsas totalt lämnade bidrag till kr 25 000:-.
Kurser:

Finns Båtägarskolan med flera. Distans eller tvådagarskurser finns.

Styrelsen ber om årsmötets godkännade av ovannämnda förslag.

Karlstad den 14 februari 2017

Värmlands Båtförbund
Styrelsen

