Protokoll fört vid Värmlands Båtförbunds styrelsemöte 2016-04-12 i Skoghalls BS
klubblokal i Sörvikshamnen Skoghall
Närvarande från VBF: Lars-Göran Kring, Karl Tervell, Thorsten Born, Peter Lundholm, Maud Hermansson,
Emond Olson och Peter Palmertz.
Inbjuden: Leif Alfredsson. Ordförande i Föreningen Lillängshamnen.

§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 Peter Lundholm.
§4 Konstituering
Till att efterträda Emond Olson som sekreterare valdes Peter Palmertz.
Till 1:e vice ordförande valdes Staffan Collin.
Till 2:e vice ordförande valdes Thorsten Born.
Förbundets firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.
Till miljöombud valdes Karl Tervell och Lars-Göran Kring.
§5 Rapport sekreterare
Sekreteraren rapporterade från årsmötet i Vänerns vattenvårdsförbund som avhölls i Lidköping den 16 mars .
Mer info finns här http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/vanern/Sv/organisation/Pages/arsmote.aspx
§6 Rapport Kassör
Ekonomin är god.
Karl redovisade lite från miljökonferensen i Älvsjö. År 2020 ska båtarna i Stockholm vara giftfria. Stockholm stad
avsätter 1,5 miljoner till detta. Båtbottnarna ska scannas med avseende på TBT. Projektet med Ivermectin är
nedlagt. Koppar i färg har blivit mer rumsrent men är nu i lägre koncentrationer. Det går att söka LOVA-bidrag
till 50% av kostnaden för båtbottensanering.
Karl redovisade också från Båtriksdagen som hölls på MS Romantika på väg till och i Tallinn. Den hetaste frågan
var val av Skattmästare. Det blev till sist omval av sittande. Karl-Axel Wennerström blev omvald som ledamot
med en röst övervikt. Användandet av BAS ökar kraftigt. Nästa år (2017) hålls årsmötet i Östersund och året
därpå (2018) är det förlagt till Västkusten.

§7 Rapport Ordföranden
Det har inkommit en förfrågan om medlemskap i VBF från Ransbyvikens Bryggförening i Lysvik. L-G kontaktar
och meddelar att vi är positivt inställda när de fått till en ordinarie styrelse. I dagsläget är det en
interimsstyrelse som driver föreningen. Ordföranden informerade också om många nya dokument som finns på
SBUs hemsida. Allt för att underlätta arbetet i klubbarna.
Ordföranden hade också med de nya (reviderade) stadgarna samt årsmötesprotokollet.
En förfrågan har inkommit från Länsstyrelsen angående avlysning av Klarälven inne i Karlstad p.g.a.
vattensportevenemang under sommaren. Vi har inga invändningar.
Informerade om båtsamverkan, coboats. Finns mer info på SBUs sida och här http://coboats.se/
§8 Ny medlem
Ordföranden i vårt senaste tillskott av medlemmar , Föreningen Lillängshamnen, informerade om deras
verksamhet och ställde frågor angående SBUs och VBFs verksamhet.
§9 Hemsidan
Lägga till Föreningen Lillängshamnen bland medlemmarna och lägga in Peter Palmertz som sekreterare.
§10 Övriga frågor
Vi kommer att skicka in en preliminär ansökan om att få arrangera 2019 års båtriksdag i Karlstad.
Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att försöka få fram ytterligare valberedare då vi hade två vakanser jämte
Günter Krebs. Vi har nu lyckats att få en person till och det är Håkan Lind från Torsby Båtklubb.
§11 Avslutning
Nästa möte avhålls den 10 maj. Ska försöka att förlägga det vid Blåsut i Arvika.
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
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