
 

Protokoll fört vid förbundsstämma i Värmlands Båtförbund  

Tid: 9 mars 2020 kl.19:00 

Plats: KSS klubblokal på Kanikenäset 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Lars-Göran Kring hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 

2. Dagordning 

Dagordningen gicks igenom och godkändes. 

3. Upprättande av närvarolista 

Biläggs till protokollet, bilaga 1 

4. Fastställande om kallelsen utsänts i vederbörlig ordning 

Mötet godkände att kallelsen utsänts enligt vad stadgarna stipulerar. 

5. Val av ordförande för stämman 

Till ordförande för stämman valdes Ulf Littorin. 

6. Val av sekreterare för stämman 

Till sekreterare valdes sittande, Peter Palmertz. 

7. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet 

Till justerare valdes ClasGöran Ekeberg, Alsters Båtklubb samt Thorsten Born, Skoghalls Båtsällskap. 

8. Val av två rösträknare 

Till rösträknare valdes ClasGöran Ekeberg, Alsters Båtklubb samt Thorsten Born, Skoghalls Båtsällskap. 

9. Föredragning av 2019 års verksamhetsberättelse 

Ordförande Ulf Littorin föredrog verksamhetsberättelsen. Biläggs till protokollet, bilaga 2. 

10. Föredragning av resultat- och balansräkning för året 2019 

Kassören Karl-Axel Tervell var inte närvarande, så i hans ställe föredrog Ordföranden resultat- och 
balansräkningen. Biläggs protokollet, bilaga 3. 

11. Revisorernas berättelse för år 2019 

Sekreteraren läste upp revisionsberättelsen, signerad Bengt Andersson och Marie Norrby. Revisionsberättelsen 
biläggs protokollet, bilaga 4. 

 



12. Beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 samt fastställande av resultat- och balansräkning för 
år 2019 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

Valberedare Günther Krebs föredrog valberedningens förslag, bilaga 5 

13. Val av kassör för en tid av två år 

Karl-Axel Tervell valdes för en tid av två år, omval. 

14. Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år 

Till styrelseledamöter för en tid av två år valdes Peter Karlsson, Peter Palmertz samt Per Edberg. Omval på 
samtliga. 

15. Val av fyra styrelsesuppleanter för en tid av ett år 

Till styrelsesuppleanter för en tid av ett år valdes Ulf Littorin, Jessica Lindqvist samt Roy Ottosson. Omval på Ulf 
och Jessica. Nyval på Roy. Detta lämnar en suppleantplats vakant.  

16. Val av en revisor för en tid av två år 

Bengt Andersson valdes till revisor för en tid av två år. Omval. 

17. Val av en revisorssuppleant för en tid av ett år 

Johan Lindqvist valdes till revisorssuppleant för en tid av ett år. Omval. En suppleantplats vakant. 

18. Val av valberedare för en tid av två år 

Günther Krebs valdes till valberedare för en tid av två år. Omval. 

19. Val av en suppleant till valberedningen för en tid av ett år. 

Vakant. Uppdras åt styrelsen att leta. 

20. Beslut om årsavgift för år 2021 gällande medlem per 2021-01-31. 

Beslutades om en höjning med tre kronor till 82kr, varav avgiften till SBU är 70kr.  

21. Motioner  

Inga motioner har inkommit. 

22. Propositioner 

Stämman godkände styrelsens proposition angående medföljare till BRD. Bilaga 6 

23 Rapporter 

Lars-Göran Kring informerade från bl.a. ordförandekonferensen och den fyraårsplan som arbetats fram. SBU 
har ett borgensåtagande för klubblån på 25miljoner. Kan bli ett problem om klubbar p.g.a. saneringstvång går i 
konkurs. Styrelsen i VBF har haft informationsträffar i Kristinehamn och Karlstad, välbesökta. Nästa träff blir i 
april i Jössefors. 

24. Planerad verksamhet under år 2020 

Ordföranden läste upp handlingsplanen. Bilaga 7 



 

25. Övriga frågor 

Det väcktes inga övriga frågor. 

26 Avslutning 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 

 

Vid protokollet: Peter Palmertz 

 

……………………………… ………………………………. …………………………                       …………………………. 

Ulf Littorin  Peter Palmertz  ClasGöran Ekeberg Thorsten Born 

Ordförande  Sekreterare  Justerare  Justerare 


