
                   

Protokoll fört vid Värmlands Båtförbunds styrelsemöte 2019-11-19 i SBS klubblokal på 
Mörudden 

Närvarande: Peter Palmertz, Lars-Göran Kring, Maud Hermansson, Per Edberg, Thorsten Born, Karl Tervell samt 
Ulf Littorin.  

§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 

Det har ännu inte inkommit några anmälningar till informationsmötet i Kristinehamn. Lars-Göran kom med 
förslaget att vi köper in två lotter á 500kr på Hjertmans och lottar ut bland deltagarna. Per skickar ut en sista 
påminnelse med den nya infon den 21/11 med sista anmälningsdag 24/11. 

§5 Rapport Kassör 

Kassören meddelade att prognosen för året landar på ett svagt plusresultat. Likviditeten är god. 

§6 Rapport Ordföranden 

Lars-Göran och Karl rapporterade att Peter Karlsson givit klartecken att SBU står för underhållningen vid 
middagen på BR 2020. Karl presenterade programmet på UR och fick applåder för det. Kallelsen kommer att 
skickas ut i början av december. 

Karl, Peter P, Per, Thorsten och Lars-Göran bildar välkomstkommitté på fredag em. 

Lars-Göran håller ett kort öppningstal på lördag, där han hälsar delegaterna välkomna och lämnar sedan över 
ordet till ordföranden. Thorsten håller välkomsttalet till middagen. 

De i välkomstkommittén som så önskar får två övernattningar, för att kunna deltaga på fredag kväll. 

Samtliga styrelseledamöter inkl. suppleanter med respektive bjuds på middagen. Emond, Jessica samt Ulf som 
alla är långväga bjuds på övernattning.  

UR bestod som vanligt av en del formaliakäbbel. Det positiva var att många intressanta kontakter knöts. 

Lars-Göran och Karl informerade från mötet i Trollhättan. Lasse Karlsson SBU, var moderator för mötet. Mycket 
givande. Studiebesöket hos Trollhätte kanal var mycket intressant. Man besökte också Trollhättans Båtklubb. 

§7 Hemsidan 

Per har tagit bort den stora reklambannern fär Coboats som fanns på sidan. Länken finns kvar. 

Förslag att skapa en Facebooksida. Vi tänker på det tills nästa möte. 

Per kollar om det går att få in bilder på styrelsen på hemsidan. 



§8 Rapport Per 

Per förevisade informationsmaterialet som han, Peter K och Lars-Göran tagit fram inför klubbesöken. Efter 
några smärre justeringar godkändes materialet. 

Lars-Göran börjar presentationen, Per tar vid med BAS och sedan tar Peter försäkringsbiten. 

§9 Besök andra klubbar 

Efter Kristinehamn blir nästa tillfälle i KSS lokaler den 21/1 kl. 18:00  

§10 Övriga frågor 

Lars-Göran föreslog att vi ska nominera personer till SBU:s sjösäkerhetskommitté och till försäkringskommittén. 
Lars-Göran tar fram kandidater. Karl kommer att nomineras till revisorssuppleant. 

Karl skickar ut inbjudan till styrelsen angående middagen vid BR 2020. 

Karl har inte haft några skatteärenden i år, men glädjande är att Sandvikens Båtklubb har efter överklagande 
blivit skattebefriade. 

Karl informerade om att i spåren av ren bottenprojektet kan det bli aktuellt med isblästring, kolsyreis, av 
båtbottnar. Båtarna kommer då att täckas så att inget färgdamm kan komma ut och färgresterna tas om hand i 
reningsanläggningen. 

§11 Nästa möte 

Nästa möte blir i Slottsbrons Båtsällskaps klubbhus den 14/1. 

§12 Mötets avslutning 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 

 

 

………………………………  ……………………………….  

Lars-Göran Kring  Peter Palmertz  

Ordförande   Sekreterare   


