Protokoll fört vid Värmlands Båtförbunds styrelsemöte 2016-09-13 i SBS lokaler på Mörudden

Närvarande: Lars-Göran Kring, Peter Lundholm, Peter Palmertz, Emond Olson, Maud Hermansson, Karl Tervell,
Thorsten Born och Ulf Littorin.
§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 Maud Hermansson .
§4 Rapport sekreterare
Sekreteraren hade inget att rapportera då samtliga närvarande redan fått utskicken från SBU. Det har inte
inkommit några svar från klubbarna på enkäten som SBU skickat ut. Beslutades att sekreteraren skickar ut en
påminnelse inom den närmaste tiden.
§5 Rapport Kassör
Ekonomin är god. Dock fattas det 9000 kr i försenande inbetalningar från klubbarna.
§6 Rapport Ordföranden
Den 19-20/11 är det unionsråd i Stockholm. Den som är intresserad av att åka anmäler till Ordföranden. Den
18-19/10 är det båtmiljökonferens i Stockholm. Ingen var intresserad av att åka, då frågorna med all säkerhet
kommer upp på SBUs miljökonferens i vår.
§7 Hemsidan
Peter hade inget att rapportera men fick i uppdrag att ta bort en del gammalt och rätta några e-postadresser.
§8 Övriga frågor
Karl informerade om BAS-K. Lillängshamnen håller på att lägga upp sitt register och det fungerar toppen.
Karl har anmält sig som BAS-coach. Han har också varit inne i BAS-F och kollat. Han tyckte att sekreteraren
skulle gå in där och uppdatera uppgifter. Karl fixar inloggningsuppgifter till sekreteraren.
Thorsten informerade om ett pågående SBU-projekt där han varit delaktig. Projektet går ut på att få fram ett
material som tydliggör vad som förväntas av en styrelse. Materialet ska sedan användas vid rekrytering till och
utbildning av yngre medlemmar i styrelsearbetet.
§9 Nytt möte
Nästa möte blir den 11/10. Plats meddelas av ordföranden senare. Mötet efter det blir den 8/11 i Slottsbrons
Båtsällskaps klubbhus vid Tegeludden.
§10 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
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