
                   

Protokoll fört vid Värmlands Båtförbunds styrelsemöte 2019-10-08 i CSS klubblokal. 

Närvarande: Peter Palmertz, Thorsten Born, Lars-Göran Kring, Jessica Lindqvist, Per Edberg, Emond Olson, Clas-

Göran Ekeberg, Karl Tervell samt från CSS bryggchef Jan Weman. 

Innan mötet bjöd Jessica på ett studiebesök i SSRS räddningskryssare Victoria. Intressant. 

§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 

Inbjudan till Vänerdagarna, som i år hålls i Skoghall, har skickats ut. 

§5 Rapport Kassör 

Ligger på 12 000kr plus nu men då har vi Unionsrådet kvar. Det blir dock inte så kostsamt eftersom det bara blir 

en deltagare som VBF behöver stå för. Kassabehållningen är god. 

§6 Rapport Ordföranden 

Lars-Göran informerade om kontakten han har haft med Christer Eriksson på SBU inför BRD 2020. 

§7 Hemsidan 

Per informerade att VBF:s informationsbroschyr nu finns som länk på hemsidan. Beslutades att skicka ut ett 

informationsmail till alla klubbar med länken bifogad, så att de kan lägga upp den på sina hemsidor. 

§8 Rapport Per 

Inget mer än ovanstående. 

§9 Besök andra klubbar 

Diskussion om hur vi organiserar besök av andra klubbar. Försöka att börja hos CMBK, som har en bra lokal, och 

bjuda in klubbar i närområdet samt bjuda in klubbar som ännu inte är medlemmar till en informationskväll om 

nyttan att vara med i VBF och SBU. Preliminärt blir det v. 48, 26 eller 27/11. Lars-Göran kollar med CMBK om 

det passar. 

§10 Övriga frågor. 

Jan Weman undrade om VBF driver några frågor angående giftig bottenfärg. Han fick informationen om 

samarbetet med Länsstyrelsen, som finns i protokoll från 2019-05-13, och om pilotprojektet tillsammans med 

SBS. Diskuterades också ansvarsfrågan vid kontaminerad mark vid uppställningsplatser. 



Jessica hade en fråga från Kanotseglarna i Kristenhamn. De undrade var och hur man kan söka bidrag till 

verksamheten. För att kunna få bidrag från VBF så behövs att man är medlem, vilket Kanotseglarna inte är. Går 

att söka från Riksidrottsförbundet och Svenska Sjö-pengar från SBU. 

En ansökan om bidrag till en motor till följebåten som används vid seglarskolan hos Skoghalls Båtsällskap har 

inkommit.  Bilaga 1. Ansökan avslås då seglarskolan ingår i ordinarie verksamhet och inte är en utveckling av 

verksamheten. Seglingskommittén föreslås att söka pengar hos SBU i stället. 

§11 Nästa möte 

Nästa möte blir 19/11. Lars-Göran återkommer med plats. 

§12 Mötets avslutning 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutet.   

 

 

………………………………  ……………………………….  

Lars-Göran Kring  Peter Palmertz  

Ordförande   Sekreterare   


