
                   

Protokoll fört vid Värmlands Båtförbunds styrelsemöte 2019-05-13 i KSS lokaler på 
Kanikenäset 

Närvarande: Peter Palmertz, Peter Karlsson, Per Edberg, Emond Olson, Lars-Göran Kring, Karl Tervell, Thorsten 
Born samt Clas-Göran Ekeberg.  

§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 Kassör 

Bra balans i ekonomin. 140 000kr på kontot, när sista inbetalningen till SBU är gjord. Väntar på kostnaden från 
SBU för BR 2019. En klubb har inte betalat sin medlemsavgift, 2000kr.  

En utbetalning har gjorts till ungdomsutbildning. 

Thorsten kollar med Region Värmland om möjligt bussbidrag mellan Stadshotellet och Brigadmuseet, vid BR 
2020. 

§5 Rapport Ordförande 

Eftersom ordinarie ordförande var förhindrad att deltaga vid mötet med Vänersamverkan 9/5 informerade 
Thorsten, som var ordförande på mötet. 

Det hade varit en del diskussioner angående Ungdomskommittén i SBU och samgåendet i Vänerförbunden. 

Nytt möte i november, då en sammanställning ska göras i samgåendefrågan. ÖVBF och VVDK har haft en dialog 
med sina klubbar, men intresset för frågan är liten. Just nu känns det som om ett vänerförbund blir tungt att 
dra runt, med avseende på de långa avstånden .VBF ska höra mer med VVDK om ett ökat samarbete alternativt 
ett samgående. Kanske behövs en förändring av vilket förbund en klubb tillhör? VBF kommer att informera 
klubbarna vid de utbildningsträffar som det planerats för i höst. 

Blir ett möte i november med Västkustens Båtförbund. 

§6 Hemsidan 

Thorsten ber Peter Lundholm om inloggningsuppgifterna till hemsidan. Karl och Per kikar sedan på hur sidan är 
uppbyggd. 

§7 Rapport Per 

Per presenterade ett förslag till informationsfolder. Såg bra ut. 

 

 



 

 

§8 Övriga frågor 

Karl informerade att han och Lars-Göran fått till ett samarbete med Henrik Och Erik på Länsstyrelsen i frågan 
om ren båtbotten. Det kommer att tas ut prov på båtar som är byggda för 1990. En liten mängd bottenfärg 
skickas på analys med avseende på tenn. Vid positivt svar ska botten rengöras från bottenfärg. SBS kommer att 
bli pilotförening och det kommer att utgå LOVA-bidrag för att finansiera det hela. 

Karl har skickat ut informationsmaterial till alla medlemmar med fungerande e-post i VBF, ÖVBF och VVDK, 
med länkar till Artdatabanken, Hav och Vatten samt Länsstyrelsen, där man kan rapportera in upptäckt av 
främmande invasiva arter. 

§9 Nästa möte 

Nästa möte blir den 27/8 kl. 1400, hemma hos Lars-Göran. 

§10 Avslutning 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 

 

 

………………………………  ……………………………….  

Lars-Göran Kring  Peter Palmertz  

Ordförande   Sekreterare   


