
                   

Protokoll fört vid Värmlands Båtförbunds styrelsemöte 2020-11-10, videomöte 

Närvarande: Peter Palmertz, Peter Karlsson, Thorsten Born, Per Edberg, Maud Hermansson, Karl Tervell, Roy 
Ottosson samt Ulf Littorin. 

§1 Mötets öppnande 

I Lars-Göran Krings frånvaro axlade Thorsten Born ordförandeskapet, 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 två handlingar till förbundet. Den ena var ett pm från 
revisorerna och det andra var från Carl Svensson. Carl Svensson och några till driver en kampanj mot 0,2-
promillelagstiftningen. Mötet beslutade att lämna handlingen utan beaktande. Handlingarna har 
vidarebefordrats till styrelsemedlemmarna. 

§5 Rapport kassör 

Kassören meddelade att läget är lika som förra mötet. 

§6 Rapport vice ordföranden 

Det  vice ordföranden hade att  informera om kommer under paragraf 8 

§7 Rorsmansmärket, Roy 

Roy informerade om att arbetet med rorsmansmärket nu kommit igång. Han och Christer Bofeldt representerar 
från Vänerområdet. Arbetet har gått in i en intensiv fas med möte var 14:e dag fram till Jul. Frågor att behandla 
är: namnuppgradering, innehåll i utbildningen, påbyggnadskurser, lokala avvikelser m.m. En av punkterna var 
utbildning i slussning. Thorsten ska kontakta Roger på Göta Kanalbolaget. En diskussion följe om vad som ses 
som angelägna ämne i de olika stegen t.ex. höghastighetsnavigering, vattenskoter, svallbildning m.m. 

§8 Sanering 

Thorsten och Karl informerade att projektet med blästring genomförs  den 19/11. Karl har knåpat ihop en 
ansökan om LOVA-bidrag. Det behövdes lite mer filande på ansökningen, ansåg mottagaren. Tiden är lite knapp 
för utvärderingen då ansökan ska vara inne senast den 30/11. Thorsten och Karl stämmer av efter 
provblästringen den 19:e. KSS måste skicka in en egen ansökan. 

§9 Rapport SBU 

Per informerade om att det inkommer många skrivelser till SBU, där avsändaren tycker att US inte sköter sitt 
jobb. Mycket tid läggs på att besvara. En utbredd missuppfattning verkar vara att US inte kan göra något som 
inte är beslutat på BRD.  

Ansvarige för ungdomskommittén, Ulf Grape, har avgått. Per Edberg har tagit över ansvaret.   



 

 

 

§10 Övriga frågor 

Beslutades att om Gråbergets Bryggförening uppfyller våra stadgar, så är de välkomna som medlemmar från 
1/1 2021. 

§11 Nästa möte 

Om behov uppstår blir nästa möte den 8/12 kl. 1800.  

§12 Avslutning 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat 

 

 

 

………………………………  ……………………………….  

Thorsten Born   Peter Palmertz  

Ordförande   Sekreterare   


