
                   

Protokoll fört vid Värmlands Båtförbunds digitala styrelsemöte 2021-01-12 

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

§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 presenterade ett förslag till verksamhetsberättelse för 2020, som godkändes i sin helhet. 

§5 Rapport Kassör 

Kassören meddelade att 2020 gav ett överskott på nästan 34 000kr. Detta mycket beroende på minskat 
resande och inställd BR i Karlstad. Allt i spåret av Covid-19. 

§6 Rapport Ordföranden 

Ordföranden frågade Per om SBU hört något angående remisserna till Plan & Bygg samt den om försvårande av 
utförsel av stöldgods (båtmotorer). Det var nekande på båda. 

Ordföranden funderade också på om SBS och KSS fått något svar på ansökningen av LOVA-bidraget för 
bottensaneringen. Inget svar ännu meddelade Karl och Thorsten. 

§7 Motioner SBU 

Ordföranden funderade på om VBF skulle lägga en motion till SBU angående krav på inloggning för att komma 
åt SBU:s hemsida. Idag kan vem som helst läsa allt material som ligger där. Per tar upp frågan i den nybildade 
förvaltningsgruppen för hemsidan först. 

§8 Nomineringar  

Per Edberg nomineras till styrelsen i SBU. 

Karl Tervell har avböjd vidare uppdrag som revisorssuppleant i SBU. 

§9 Göta Kanal-Dalslands Kanal 

Erbjudandet om extra rabatt vid tidig bokning gick ut vid årsskiftet. 

Inget möte med Göta Kanal-gruppen förrän pandemin är över. 

Löfte om ett erbjudande som lovats vid bokning i Dalslands Kanal har inte infriats. Tas upp på mötet med 
samarbetsgruppen fört vänerförbunden på torsdag denna vecka. 

 



 

 

§10 Årsmöte VBF 

Årsmötet senareläggs till i höst p.g.a. pandemin. 

§11 Övriga frågor  

Per meddelade att Gråbergs Bryggförening är godkända och registreras under veckan. Per och Karl kommer att 
hjälpa dem att komma igång med BAS. 

Lars-Göran  har inte fått något svar från Skoghallsådran angående medlemskap i VBF. 

Per meddelade att projektet med förbundets hemsida är avslutad och att en förvaltningsgrupp har bildats. 
Webbyrån åtager sig framtida ändringar/kompletteringar till timkostnad. Per ville därför ha en kostnadsram att 
förhålla sig till. Mötet beslutade om en gräns på 5000kr. Alla kostnader delas lika på SBU:s förbund.    

§12 Nästa möte 

Nästa möte blir tisdagen den 9/2 

§13 Avslutning 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutet. 

 

 

………………………………  ……………………………….  

Lars-Göran Kring  Peter Palmertz  

Ordförande   Sekreterare   


