Protokoll fört vid Värmlands Båtförbunds styrelsemöte 2020-04-23. Videomöte p.g.a.
covid-19 pandemin
Närvarande: Peter Palmertz, Karl Tervell, Roy Ottosson, Lars-Göran Kring, Per Edberg 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 Konstituering
Till vice ordförande valdes Thorsten Born.
Till sekreterare valdes Peter Palmertz.
Till Bascoacher valdes Per Edberg och Karl Tervell.
Till miljöombud valdes Karl Tervell och Lars-Göran Kring
Till hemsidesansvarig valdes Per Edberg med Roy Ottosson som medhjälpare.
Till försäkringsansvarig valdes Peter Karlsson.
§5 Rapporter
Kassören rapporterade att vi har för ögonblicket mycket pengar på kontot, då medlemsavgifterna från
klubbarna kommit in och pengarna till SBU ännu inte betalats.
Förra tisdagen var Per med på en videokonferens med Unionsstyrelsen. Det tog 30 min att få tekniken att
fungera. Det informerades att Bank ID kommer redan i den nuvarande plattformen av BAS men bara för de
med högre behörighet. Annars var det mest organisatoriska frågor och lite båtlivsrelaterat.
§6 Rapport Ordföranden
Om BRD 2020 kommer att genomföras via videokonferens så kommer bara det nödvändigaste att tas upp samt
ekonomin.
Det blir en representant från varje förbund som kommer att deltaga. VBF kommer att representeras av Per
Edberg med Lars-Göran Kring som ersättare. Lars-Göran skickar in fullmakten till SBU.
§7 Hemsidan
Per har sjösatt den nya hemsidan samt skickat ut information till båtklubbarna att de har möjlighet att ansluta
egna hemsidor till samma plattform.
Per lägger ut datumen för de kommande styrelsemötena. 2.a tisdagen i sept., okt. och nov.

§8 Övriga frågor
Karl informerade att Projekta har lagt fram ett förslag till SBU om att anordna BRD 2021 i Karlstad.
§9 Nästa möte
Nästa möte blir tisdagen den åttonde september. Tid och plats meddelas senare och är beroende på hur covid19 utvecklar sig.
§10 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
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