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Protokoll fört vid Värmlands Båtförbunds styrelsemöte 2015 – 09 – 08 i Arvika Mks klubblokal i
deras uthamn Blåsut i Arvika.
Närvarande: Lars Göran Kring, Karl Tervell, Peter Lundholm, 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.
§3 Val av justerare.
Att justera protokollet valdes Peter Palmertz.
§4 Rapport sekreterare.
Orienterade om läget för ombyggnaden av vinter uppläggningsplatsen CMBK och CSS.
Protokollet från styrelsemötet 15-05-12 lades till handlingarna.
§5 Rapport kassör.
Förbundets ekonomi är fortsatt god trots ett minusresultat kassan 123 000 Kr
Under mötet i Kristinehamn framfördes klagomål mot BAS, men det är ogrundat, systemet fungerar utan anmärkning.
§6 Rapport ordförande.
Kommungruppens arbete för utveckling av Vänerskärgårdarna är vilande, fortsatt arbete är överlämnat till
Hushållningssällskapet. Överlämnade utskrifter från SBUs hemsida: Förslag till 1) Ordningsföreskrifter för klubbhamnar,
2) Båtplatsavtal, Båtklubb – Enskild medlem. Samt Häftena ”Egenkontroll av Hamnar för Fritidsbåtar” och ”Egenkontroll
av fritidsbåt”.
§7 Övriga rapporter.
Karl Tervell informerade om hur hans anmärkning mot artikeln i Båtliv nr 3/2015 blivit bemött av Miljökommitten,
Kemikalieinspetionen mfl.
Torsten Born informerade om reaktioner till skrivelsen som sänds till kommuner och landsting runt Vänern, Vättern och
Göta Kanal. Politiker och tjänstemän vet inte vad de skall göra – tillsammans försöka påverka direktiven till Trafikstyrelsen
Göta kanalbolag som kan vara förödande för de investeringar i turism/båtliv.
§8 Kanalförslaget Vänersborg-Uddevalla.
Ordförande: Frågan om utbyggnad av slussarna i Götaälv och problem med att älven måste rätas och breddas har väckt
tankarna på att istället utreda en kanal Vänersborg till Uddevalla. Mötet tillstyrker att VBF stöder utredningsarbetet.
§9 Hemsidan.
På hemsidan saknas telefonnummer till två supplenter: Peter Karlsson 0733 75 94 11 och Irja Nilsson 071 842 81 01.
§10 Övriga frågor.
Adresser till klubbarna som tillhört Bergslagskanals BF men som skall övergå till VBF
Diskussion omkring en tidskrifts artikel om hur man får ombord en person som fallit överbord .
§11 Nästa möte.
Nästa möte 6 oktober, plats troligen Karlstad ordf undersöker.
§12 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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