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Protokoll fört vid Värmlands Båtförbunds styrelsemöte 2015 – 04 – 14 i Sunne BKs klubblokal.
Närvarande: Lars Göran Kring, Karl Tervell, Maud Hermansson , Peter Lundholm, Thorsten Born,
Peter Palmertz, och Emond Olson plus representanter från Frykensjöarnas båtklubbar.
§1 Mötets öppnande.
Lars Göran Kring hälsar närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.
§2 Dagordning.
Mötet antog föreslagen dagordning.
§3 Val av justerare.
Att justera protokollet valdes Thorsten Born
§4 Rapport sekreterare.
Från SBU har har inkommit information om kurser i ungdomsledarutbildning.
§5 Rapport kassör.
Förbundets ekonomi är god, från klubbarna har inkommit årsavgifter. Det mesta skall vidaresändas till SBU men med
ökande antal medlemsklubbar bör kassan fortsatt vara god.
§6 Rapport ordförande.
Liljedals Bryggförening har ändrat namn till Liljedals Bryggsällskap
§7 Övriga rapporter.
Miljö: Båtbottenfärger är ett stort miljöproblem som det finns teknik för att undvika t.ex. bottentvätt, skrovskyddsduk.
Stockholm jagar båtägare av miljöskäl. Vänern miljöstyrs av Hav o Vattenmyndighetens oklara rekomendationer.
Vädjan till klubbarna att informera sina medlemmar att kontrollera båtarnas botten, har de varit målade med giftiga
bottenfärger bör saneras in till gelcoaten för att vara säkert giftfri.
Sugtömning av hålltank. Klubbarna bör söka samarbete med sin kommun för att få anslutning till avloppsnätet.
Thorsten Born informerade om brev från VBF i ärenden om brobyggen i Göteborg, höjda avgifter för passage genom
Götakanal, begränsade tider för slussning i Trollhättan, nedsläckning av fyrar i Vänern. Brevets innehåll har stöd från
samtliga båtförbund och seglardistriktet i Vänern, SBU står också bakom innehållet. Brevet är sänt till kommuner,
länsstyrelser, ledamöter i Riksdagens trafikutskott.
§8 Hemsidan.
Protokollet från årsstämman mailas till Peter Lundholm för att införas på VBFs hemsida.
§9 Frågor Sunne Torsby.
.Önskar mer information om BAS-K
Karl Tervell tar kontakt med Per-Erik Ekeberg för att arrangera en genomgång under september.
Valberedning: VBFs valberedare Gunter Krebs vill ha hjälp!
§10 Övriga frågor.
.Inga fanns att behandla.
§11 Nästa möte.
Nästa möte hålls 12 maj .kl 1900 Plats Kristinehamn?
§12 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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