Protokoll fört vid Värmlands Båtförbunds Förbundsstämma lördagen 12 april 2014 på
Skoghalls Folketshus, i Skoghall.
§1
Förbundsstämmans öppnande.
Tf 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 till protokollet.
§4
Fastställande om stadgeenlig kallelse har utsänts.
Förbundsstämman godkände kallelsen.
§5
Val av ordförande för Förbundsstämman.
Till Förbundsstämmans ordförande valdes Leif Sandberg.
§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 Peter Lundholm och Thorsten Born.
§8
Val av två rösträknare
Till rösträknare valdes Peter Lundholm och Thorsten Born.
§9
Föredragning av verksamhetsberättelsen.
Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Lars Göran Kring
§10
Föredragning av bokslut, ekonomisk berättelse för 2013.
Kasssören Karl Tervell föredrog den ekonomiska berättelsen som godkändes och lades till
handlingarna. Resultatet för året 11 590,90 kr.

§11
Föredragning av revisionsberättelsen för år 2013.
Mötesordförande Leif Sandberg föredrog revisorernas berättelse, som godkändes och lades till
handlingarna.
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§12
Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§13
Val av ordförande för ett år.
Lars Göran Kring valdes som ordförande för ett år.
§14
Val av kassör för två år.
Till kassör för två år omvaldes Karl Tervell.
§15
Val av tre ordinarie styrelseledamöter.
Till styrelseledamot för två år: Staffan Collin
Peter Palmertz
Irja Nilsson
Till styrelsesupplent för ett år valdes Maud Fredell
§16
Val av revisor för två år.
Till revisor valdes Bengt Andersson omval två år.
§17
Val av revisorssuppleant för ett år.
Till revisorssuppleant för ett år Claes Göran Ekeberg omval.
§18
Val av tre valberedare inför verksamhetsåret 2013.
Som valberedare 2013 valdes Gunther Krebs Skoghalls BS, som vill hålla öppet för att försöka få
med flera valberedare. Annars två vakanser. Förslaget bifölls
§19
Beslut om årsavgiften för 2014, gällande per medlem 2014 01 01. Enkelanslutna 56:-,
dubbelanslutna 51:-, ungdom 25:- och familjeanslutna ingen avgift. Till VBF 9:-.
Förbundsstämman beslutar att årsavgiften till VBF hålls oförändrad under 2014.
§20
Motioner.
Inga motioner har inkommit
§21
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. Det är
möjligt att myndigheter gör inspektion och kräver sanering av båtar som läcker TBT. Vid
båtbottenslipning skall slipdamm uppsamlas – damsugare – på marken fiberduk. Den skall vikas
ihop och deponeras som farligt avfall.
När nya arrendeavtal upprättas för hamn- och uppläggsplatser bör avtalet kontrolleras med SBU.
Från och med 1 maj detta år kommer all diesel att ha 7% biodiesel inblandning.
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Marianne Bengtsson, ordförande i Skoghalls BS och Värmland-Västergötlands Seglardistrikt
informerade att VVSD har skrivit till Transportstyrelsen om brohöjden över Göta Älv och
öppettider för älvens slussar.
L G Kring: Informerade om möjligheterna att få bort övergivna båtar. Vid bortforsling och skrotning
skall båtar hanteras som farligt avfall.
Avgiften till SBU blir oförändrad 2014 men kommer att höjas med 14:- kr 2015.
§22
Planerad verksamhet för verksamhetsåret 2014.
Styrelsen planerar att under hösten besöka klubbarna under deras 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.

Leif Sandberg
Ordförande.

Peter Lundholm
Justerare.

Thorsten Born
Justerare.
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