Protokoll fört vid Värmlands Båtförbunds styrelsemöte 2017-04-10
Närvarande: L-G Kring, Thorsten Born, Peter Palmertz, Karl Tervell, Peter Lundholm, Emond Olson, Peter
Karlsson, Per Edberg
§1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§2 Dagordning
Mötet antog föreslagen dagordning, med tillägget 3b: Konstituering
§3 Val av justerare.
Till att justera protokollet valdes Peter Karlsson .
§3b Konstituering
Årsmötet valde Lars-Göran Kring till ordförande. Kassör Karl Tervel har ett år kvar på sitt förordnande.
Konstituerande möte valde:
Vice ordförande Torsten Born
Sekreterare Peter Palmertz
Miljöombud Lars-Göran Kring och Karl Tervell
Firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
§4 Rapport sekreterare
Det har inkommit en rapport från Båtriksdagen, men den drar ordföranden.
§5 Rapport Kassör
Det har kommit in några medlemsavgifter och kostnaden för miljökonferensen. Kassan är god.
§6 Rapport Ordföranden
Det har inkommit en rapport från SBU. Man tillsätter nu en arbetsgrupp, efter motionerna till Båtriksdagen om
ökad demokrati i förbundet, för att utreda demokratifrågan. Thorsten utsågs att representera VBF i frågan.
Peter L fick i uppgifter på nya klubbar och förändringar i styrelsen att uppdatera hemsidan med. Propositionen
från årsmötet läggs ut på hemsidan. Karl och Per gör ett klubbutskick via BAS med propositionen.
§7 Rapport BAS
Karl informerade om arbetet han och Per håller på med. Utbildningsbehovet för BAS ute bland klubbarna håller
på att kartläggas. Per har utsetts till telefonsupport.

§8 Övriga frågor
Peter K tog upp frågan om hur man ska arbeta med att göra skärgården mera tillgänglig för båt/friluftslivet. Hur
påverka Länsstyrelsen, kommuner och andra beslutsfattare. Diskussion om tillvägagångssätt följde. Peter K och
Thorsten bildar initialt en arbetsgrupp och påbörjar arbetet.
Karl informerade om det omfattande arbete som sker i Stockholm för att göra båtbottnarna giftfria och
funderade samtidigt varför inget görs runt Vänern. Vems är ansvaret och hur ska VBF agera? Något att ta med
och fundera över.
§9 Nästa möte
Vi försöker lägga nästa möte på Blåsut. L-G kontaktar Irja för att få fram en möjlig dag i början på maj.
§10 Avslutning
Ordföranden tackade alla för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
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