
                   

Protokoll fört vid Värmlands Båtförbunds styrelsemöte 2020-10-13, videomöte. 

Närvarande: Lars-Göran Kring, Peter Palmertz, Peter Karlsson, Roy Ottosson, Per Edberg, Karl Tervell, Thorsten 
Born, Claes Göran Ekeberg 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 

Sekreteraren informerade om att det inkommit en förfrågan från Gråbergets Bryggförening på Hammarö om 
medlemskap i VBF. Sekreteraren skickar svar till föreningen och Per bjuder in till en träff med representanter 
från förenigen. Per, Lars-Göran samt Thorsten medverkar vid träffen.   

Det har gått ut en förfrågan till båtförbunden från Cecilia Obitz på SBU om hjälp att starta upp Rorsmansmärket 
igen. Lars-Göran informerade om vad Rorsmansmärket är för något (praktiska färdigheter till sjöss). 
Sekreteraren skickar materialet till Roy, som deltar på videomötet den 19 oktober. 

§5 Rapport Kassör 

Resultatet ser bra ut. 

§6 Rapport Ordföranden 

Anders Karlsson, Åsfjordens Båtsällskap, har hört av sig och han tycker att den kommande avgiftshöjningen är 
för hög. Lars-Göran ska åka ned till Anders med vår informationsfolder och visa vad de får för avgiften. 

§7 Båtriksdagen 

Handlingarna till den digitala BRD är identiska med de som var framtagna till vårens BRD.  

Den extra BRD gick bra. Det blev bifall till alla US förslag. 

Lars-Göran bjöd in intresserade att följa BRD hemma hos honom. 

§8 Sanering 

Den 20 oktober har Peter Karsson på SBU ordnat en utbildning i XRF-mätning. Lars-Göran och Karl deltar. 

Skoghalls Båtsällskap har XRF-testat 100 båtar. Det fanns för höga värden av koppat och zink på 48 st. 
Glädjande var att ingen var kontaminerad med TBT. Thorsten har börjat kontakta berörda och informerat om 
möjligheten till rabatterat pris sanering. Hittills har 50% av de kontaktade varit positiva. Sanering är inget krav 
utan ett erbjudande. SBS söker bidrag för 30 båtar.  

 

 



 

 

På KSS, som också gjort en mätning, var andelen kontaminerade båtar högre. Detta kan förklaras med att fler 
på KSS har båtarna på kusten under sommaren och därför använder en västkustfärg. Även här var det TBT-fritt.  

Den 2/11 är det pilotprojekt på SBS med saneringsfirman. Länsstyrelsen kommer att närvara. 

§9 BAS 

Karl informerade att revisorn i SBU, Björn Axelsson, har haft synpunkter på upphandling och drift av BAS-
systemet. 

Per informerade att han har utbildning i BAS med Karlsborg den 14/10 och med Leksand den 21/10. 

Per har skickat ut en inbjudan till nybörjarutbildning. Den hålls den 11/11. En inbjudan till användarträff har 
också gått ut. Den hålls den 18/11. Flera intresserade har redan hört av sig. Inbjudningarna har också skickats 
till Christer, ÖVBF, och Owe, VVDK, för spridning till deras klubbar. 

§10 Övriga frågor 

Per undrade hur vi kommer att  ordna kommande årsmöte. Digitalt? Beslutades att försöka hålla det i Skoghalls 
Folkets Hus. Lokalen är så stor att god spridning mellan deltagarna kan upprätthållas.  

Lars-Göran påminde om det digitala mötet med Samarbetsgruppen för Vänerförbunden som Christer Bofeldt 
kallat till. Mötet är den 15/10. Alla är välkomna att logga in. 

§11 Nästa möte 

Nästa möte blir den 10/11 kl 18. 

Mötet efter det blir preliminärt den 8/12, beroende på om det framkommit några intressanta uppgifter på 
BRD. 

§12 Avslutning 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 

 

 

………………………………   ……………………………….  

Lars-Göran Kring   Peter Palmertz  

Ordförande    Sekreterare   


