Protokoll fört vid Värmlands Båtförbunds styrelsemöte 2017-02-14 i KSS klubblokal på
Kanikenäset
Närvarande: Peter Palmertz, Karl Tervell, Peter Lundholm, Thorsten Born, Peter Karlsson, Per Edberg, Ulf
Littorin och Emond Olson
§1 Mötets öppnande
I L-G:s frånvaro fick vice ordförande Thorsten Born axla manteln som ordförande och hälsa alla välkomna och
förklara mötet för öppnat.
§2 Dagordning
Mötet antog föreslagen dagordning med ändring att punkt 3 val av ordförande och punkt 4 val av sekreterare
stryks.
§5 Val av justerare.
Till att justera protokollet valdes Peter Lundholm.
§6 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§7 Rapport sekreterare
Motioner som inkommit till SBU inför Båtriksdagen gicks igenom. VBF ställer sig bakom motionerna om ökad
demokrati som inkommit från Östergötlands- och Södra Roslagens Båtförbund. Avvaktar en förväntat
proposition i frågan, innan vi beslutar om vilket förslag vi slutligen lägger vår röst på.
§8 Rapport Kassör
Revisorerna har godkänt bokslutet.
Fortsatt stort överskott i kassan.
På kassörens initiativ , från förra styrelsemötet, lägger vi en proposition inför årsmötet att använda en del av
överskottet till ett stipendium på 500kr till ungdomar < 20 år, som tar förarbevis. Budget för detta blir 25 000kr.
Ransbyvikens Brygga är nu upplagda i BAS och på hemsidan.
§9 Rapport Ordföranden
Inget att rapportera.
§10 Planering årsmötet
Utskick senast 21/2. Peter P, Karl och Thorsten fixar det nästa vecka.

§11 SM tävling i Jetski
Ordföranden informerade om att det inkommit en ansökan från Karlstad Jetracing om att anordna en tävling
vid Mörudden. Förbundet har också i en skrivelse från Länsstyrelsen i Värmland fått möjlighet att yttra sig.
Beslutades om att vara positivt inställda till detta. Som motiv för styrelsens beslut anges följande:
Värmlands Båtförbunds uppgift är att främja alla människors möjligheter att vistas på sjön, Vattenskotrar och
Jetskis är en del av det rörliga fritidsbåtslivet. Vi vill ha en bra relation till alla som tar del av det rörliga
fritidsbåtslivet. Genom detta får vi en större förståelse för våra olika intressen och behov, och bygger en vilja
att ta hänsyn till varandra
§12 Övriga frågor
Till Båtriksdagen anmäler sig L-G Kring, Karl Tervell, Margareta Tervell (medföljande), Ulf Littorin, Thorsten Born
och Emond Olson.
Peter Karlsson vill att VBF aktivt driver frågan om ett öppnare båtliv. Måste få skärgården mer lättillgänglig och
med färre restriktioner. Diskussion om hur vi ska få med tjänstemän och politiker på tåget. Behöver tillsättas en
arbetsgrupp.
Vi har fått indikationer på att Lövnäs Båtklubb ska komma in med en ansökan om medlemskap i VBF. Beslut att
den kommer att behandlas positivt.
Karl informerade att det har inte inkommit några anmälningar från övriga förbund runt Vänern om att vara
behjälpliga med arrangemangen kring Båtriksdagen 2020. Han informerade också om grundplanen som finns.
Karl och Peter P bildar en arbetsgrupp. Tänkt datum blir 3-5/4 2020
§13 Hemsidan
Hemsidan är uppdaterad med senast inkomna uppgifter.
§14Nästa möte
Nästa möte blir årsmötet 16/3 i KSS lokal. Styrelsen samlas 18:00 och mötet börjar 19:00.
§15 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
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