
                   

Protokoll fört vid Värmlands Båtförbunds styrelsemöte 2020-01-14 

Närvarande: Peter Palmertz, Lars-Göran Kring, Karl Tervell, Per Edberg, Peter Karlsson, Ulf Littorin. 

Slottsbrons Båtsällskap representerades av Hans Wallgärd och Grums Båtsällskap representerades av Tore 
Gustavsson, Peter Magnusson samt Lars Myrén.  

§1 Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.  

Deltagarna presenterade sig. 

§2 Dagordning 

Mötet antog föreslagen dagordning 

§3 Godkännande av föregående protokoll. 

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.  

§4 Rapport sekreterare 

Handlingarna inför förbundsstämman är klara för utskick. Det beslutades att flytta mötesdatumet till 
måndagen den 9 mars, då flera inte kunde den 12:e. 

§5 Rapport Kassör 

Karl presenterade bokslutet. Det blir ett litet minus för 2019. Han misstänker att 2020 kan bli ett kostsamt år 
p.g.a. att förbundet är värd för BR 2020. Vi har under året varit 7174 medlemmar representerade av 33 
klubbar. 

§6 Rapport Ordföranden 

Var och en som tänker deltaga på BR får anmäla sig själv. I övrigt enligt §6 i protokollet från 2019-11-19. 

Viktiga datum under våren, förutom BR är 31/3 då Vattenvårdsförbundet har årsmöte samt 22-23/4 då det är 
Vänertinget. 

En motion är inlämnad till SBU inför BR 2020. Den kommer att finnas på SBU:s hemsida. Motionen gäller att det 
bör vara ett regionsmöte/år. 

Christer Bofeldt hoppar av som Coboats-coatch. Han hoppar även av som deltagare i Göta Kanalgruppen. Där 
ersätts han av Thorsten Born. 

Lars-Göran informerade också om statusen i Ren botten-projektet. 

§7 Möte KSS 

Det har inkommit ca. 10 anmälningar. Per skickar ut en påminnelse. 

§8 Frågor Grums, Slottsbron. 

Inga direkta frågor. Grums väntar på skatteärendet. I övrigt var de nöjda med information genom Peter P, som 
sitter med i styrelsen i båda klubbarna. 

 



§9 Besök andra klubbar 

Vi bjuder in Skoghallsådran, Bärsta, Lövnäs samt Filipstad till nästa möte. Peter K kontaktar Filipstad. 

§10 Övriga frågor 

Karl informerade att miljöansvariga i kommunerna börjar bli aktivare i sitt tillsynsansvar gent emot båtklubbar. 

Per bad, igen, om porträtt av styrelsemedlemmarna till hemsidan. 

§11 Nästa möte 

Nästa möte blir den 11/2 kl 1800 i KSS klubblokal. Då ska även årets utskick inför förbundsstämman göras. 

§12 Avslutning 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 

 

 

………………………………  ……………………………….  

Lars-Göran Kring  Peter Palmertz  

Ordförande   Sekreterare   


