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Protokoll fört vid Värmlands Båtförbunds styrelsemöte 2015 – 01 – 26 i Arvika MKs klubblokal
i båthamnen Arvika.
Närvarande: Lars Göran Kring, Karl Tervell, Maud Hermansson , Peter Lundholm, Staffan Collin, Thorsten Born,
Peter Palmertz, Irja Nilsson och Emond Olson.
§1 Mötets öppnande.
Lars Göran Kring hälsar närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.
§2 Dagordning.
Mötet antog föreslagen dagordning, att justera protokollet vakldes Thorsren Born .
§3 Rapport sekreterare.
SBU har sänt inbjudan till miljökonferens som hålls i Älvsjö den 7-8mars. Bindande anmälan senast 10 februari.
§4 Rapport kassör.
Kassan är god, behållningen vid bokslutsdag 129002,98kr
VBF bör ha ett attest reglemente. Mötet beslöt: attesträtt har Ordförande,vice ordförande samt Kassör var för sig. Kostnad
för egna utlägg och resor skall attesteras av någon av de övriga attestberättigade.
Uppdrogs åt Kassören att samla VBFs medlemsklubbars E-post adresser och upprätta en sändlista. Behövs hjälp kan sådan
troligen fås av Per Erik Ekeberg tel 0731-41 09 50.
§5Rapporter ordförande.
Svenska sjö söker försäkringsrådgivare/försäljare. Förslag via LG Kring, Watski förmedlar båtköp i Europa
På SBUs hemsida finns inkomna skrivelser – motioner från Båtförbunden, att läsa före Båtriksdagen
§6 Båtförbundets stadgar.
Stadgarna genomläses, eventuella ändringar beslutas under kommande stämma.
§7SBU möten.
Båtriksdagen 2015 kommer att hållas i Hälsingborg 28 – 29 mars.
§8 Hemsidan.
Hemsidan upp dateras, Informera om Miljökonferensen och vår Förbundstämma, beroende på tillgänglig lokal antingen
14 eller 21 mars. (Meddelat: stämman hålls den 14 mars)
§9 Kvarstånde frågor.
.Inga fanns att behandla.
§9 Övriga frågor.
.Inga fanns att behandla.
§10 Nästa möte.
Nästa möte hålls 3mars .kl 1900 Plats Arvika. Mötesdagar/platser under året: 14 april Karlstad, 12maj Hammarö, 3 juni
Blåsut,8 sept Karlstad, 6 okt och 10 nov.
§11 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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