Protokoll fört vid Värmlands Båtförbunds Förbundsstämma lördagen 14 mars 2015 på
Skoghalls Folketshus, i Skoghall.
§1
Förbundsstämmans öppnande.
VBFs ordförande Lars Göran Kring hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.
§2
Förslag till dagordning.
Dagordningen godkändes.
§3
Upprättande av närvarolista.
Närvarolista har upprättats. Bilaga 1 till protokollet.
§4
Fastställande om stadgeenlig kallelse har utsänts.
Förbundsstämman godkände kallelsen.
P-O Carlsson föreslog att kallelsen även sänds som E-mail, klubbar med Boxadress nås inte alltid i
tid för förbundsstämman, beroende på hur ofta boxen töms. Stämman biföll förslaget.
§5
Val av ordförande för Förbundsstämman.
Till Förbundsstämmans ordförande valdes Jonas Gunnarsson
§6
Val av sekreterare för Förbundsstämman.
Till sekreterare valdes Emond Olson.
§7
Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera Förbundsstämmans protokoll.
Till justerare valdes Maud Hermansson och Thorsten Born.
§8
Val av två rösträknare
Till rösträknare valdes Maud Hermansson och Thorsten Born.
§9
Föredragning av verksamhetsberättelsen.
Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Jonas Gunnarsson.
§10
Föredragning av bokslut, ekonomisk berättelse för 2014.
Kasssören Karl Tervell föredrog den ekonomiska berättelsen som godkändes och lades till
handlingarna. Resultatet för året 2180,49 kr
Bilaga 2.till protokollet.
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§11
Föredragning av revisionsberättelsen för år 2014.
VBFs ordförande Lars Göran Kring föredrog revisorernas berättelse, som godkändes och lades till
handlingarna.
Bilaga 3 till protokollet.
§12
Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Resultaträkning för år 2014 samt balansräkning 31dec 2014 fastställdes av stämman.
Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§13
Val av ordförande för ett år.
Lars Göran Kring omvaldes som ordförande för ett år.
§14
Val av styrelseledamöter för två år.
Till att ingå i styrelsen under två år omvaldes Peter Lunholm,Thorsten Born, Maud Hermansson
och Emond Olson.
Till styrelsesupplent valdes Peter Karlsson. Två suppleantplatser är vakanta, kan eventuellt tillsättas
under året.
§15
Val av revisor för två år.
Till revisor för två år omvaldes Marie Norrby.
§16
Val av revisorssuppleant för ett år
Till revisorssuppleant för ett år omvaldes Claes Göran Ekeberg
§17
Val av tre valberedare inför verksamhetsåret 2015.
Som valberedare 2015 valdes Gunther Krebs Skoghalls BS, som vill hålla öppet för att försöka få
med flera valberedare.
Peter Karlsson frågade om stadgarna innehöll anvisningar för av styrelsearbetet. Stadgarna
innehåller inte anvisningar/bestämmelser för styrelsen. Stadgarna kommer att överses och omarbetas.
SBU har informerat om ny utbildning av styrelseledamöter. Stämman gav styrelsen uppdraget att
omarbeta stadgarna.
§18
Beslut om årsavgiften för 2016, gällande per medlem 2015 01 01.
Förbundsstämman beslutar att årsavgiften till VBF hålls oförändrad 9:- kronor under 2016.
Till VBFs avgift lägges årsavgiften till SBU, enkelanslutna 70:-, dubbelanslutna 65:- och
ungdom 25:§19
Motioner.
Inga motioner har inkommit
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§20
Rapporter.
K Tervell från SBUs miljökonferens: Det miljöfarliga ämnet TBT som finns i primer under
bottenfärgen har vid undersöknig funnits läcka igenom bottenfärgen och orsaka miljöskada.
Myndigheterna har svårt att fatta beslut och genomföra önskade åtgärder.
T Born informerade om till deltagarna utlämnat förslag till skrivelse att sända till kommuner och
länstyrelser runt Vänern om konsekvenserna som följer en sänkt brohöjd över Götaälv i Göteborg,
inskränkningar av farledsutprickning och nedmontering av fyrar.
§22
Planerad verksamhet för verksamhetsåret 2015.
Styrelsen planerar att under året besöka klubbarna under deras styrelsemöten och samtidigt hålla
egna styrelsemöten.
Tillsammans med andra båtförbund kring Vänern stödja arbetet för att sjöns fyrar får ha kvar den
navigatoriska funktionen
§23
Övriga frågor.
Inga fanns att behandla.
§24
Avslutning.
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade Värmlands Båtförbunds årsstämma för avslutad.

Emond Olson
Sekreterare.

Jonas Gunnarsson
Ordförande.

Maud Hermansson
Justerare.

Thorsten Born
Justerare.
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