
                   

Protokoll fört vid Värmlands Båtförbunds styrelsemöte 2020-02-11 

Närvarande: Emond Olson, Peter Palmertz, Karl Tervell, Per Edberg, Thorsten Born, Peter Karlsson, Lars-Göran 
Kring samt Claes Göran Ekeberg. Från KSS deltog Stefan Ekblom samt Anders Olsson. 

§1 Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 

§2 Dagordning 

Mötet antog föreslagen dagordning 

§3 Godkännande av föregående protokoll. 

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.  

§4 Rapport sekreterare 

Sekreteraren informerade att det på utbildningsdagen på KSS den 21/1 deltog 29 personer och de 
representerade 13 klubbar. 

§5 Rapport Kassör 

Det har inte hänt mycket i kassan sedan förra mötet.  

Revisorerna har givit sitt godkännande för 2019. 

Revisorerna tycker styrelsen ska lämna en proposition till årsmötet angående kostnaden för medföljande på 
Båtriksdagarna. Finns inget årsmötesbeslut på att VBF ska stå för kostnaden. 

§6 Rapport Ordföranden 

Ordföranden gick igenom motionerna som inkommit inför BR 2020. Två motioner från Skånes Båtförbund lades 
till avvakta SBU:s svar-lådan. 

Avslag på motion från Östergötlands Båtförbunds motion angående motionsrätt samt avslag på Gästriklands 
Båtförbunds motion om utveckling av BAS. 

Ordföranden ska ta kontakt med Patrik Benrick på Trafikverket angående framtidens broöppningar i Göteborg. 

Dagens möte angående ren botten-projektet med Länsstyrelsen blev inställt. Det har inkommit tre anbud. 
Resurserna inom projektet medger att det går att göra en ”projektbåt” med rengörning efter mätning. Det 
utgår ett Lovabidrag på 70%. 

Skärgårdsmuseet på Hammarö har hamnat i ekonomiskt trångmål, då kommunen dragit in bidraget. Beslutades 
att Thorsten Born ansöker om medlemskap å VBF:s räkning. Styrelsen får sedan se om det går att stötta 
verksamheten på något sätt. 

§7 Hemsidan 

Per Edberg förevisade SBU:s hemsidesmall till förbunden ser ut. Det beslutades att vi skrotar vår gamla sida och 
bygger en ny modern. Per administrerar.  

 



§8 Årsmötet 

Ordföranden vill lägga till tre punkter efter ordinarie möte. Per informerar om BAS, Karl informerar om miljö 
och Peter K informerar om försäkringsfrågor. Sekreteraren lägger in och skickar ut kallelsen till klubbarna via e-
post. Jössefors får via brev då e-post saknas.  

Valberedningen har meddelat att det slutliga arbetet påbörjas till veckan. 

§9 Besök andra klubbar 

Den beslutade informationsträffen i Arvikatrakten kommer att bli under våren. Lämplig lokal kommer att 
eftersökas. 

§10 Övriga frågor 

Per Edberg informerade att KSS ska arrangera en ”Hamnens dag” den 31/5 och undrade om VBF var 
intresserade att ställa upp och informera om sin verksamhet. Svaret blev ja. 

Lars-Göran Kring, Per Edberg och Karl Tervell ska deltaga vid Åmåls hamndag den 21/3 bl.a. för att informera 
om BAS. 

Thorsten Born undrade om han kunde få hyran av en minibuss till Stora Båtklubbsdagen Väst betald, då han 
valde det alternativet i stället för tåg och övernattning. Styrelsen biföll begäran, då kostnaden var likvärdig. 

Karl Tervell informerade att det i nuläget är 67 klubbar, ca 45%, runt Vänern som använder BAS. Merparten 
medlemmar i VBF och ÖVBF. VVDK är ett mörk hål i detta avseende. 

Per Edberg och Anders Olsson meddelade att styrelsen för SBU kommer att besöka KSS den 3/4 i samband med 
BR med anledning av att KSS blev utsedd till Årets Båtklubb 

§11 Nästa möte 

Nästa möte blir årsmötet 9/3. Mötet efter det blir 15/4 kl.18:00. Lars-Göran meddelar plats senare. 

§12 Mötets avslutning 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutet.  

 

 

………………………………  ……………………………….  

Lars-Göran Kring  Peter Palmertz  

Ordförande   Sekreterare   


