
                   

Protokoll fört vid Värmlands Båtförbunds digitala styrelsemöte 2021-02-09 

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

§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 

Det har inkommit ett par frågor angående årets faktura. De har vidarebefordrats till kassören. 

§5 Rapport Kassör 

Inga stora förändringar sedan förra mötet. Årets fakturor har skickats ut till klubbarna. 

§6 Rapport Ordföranden 

Inget mer än det som kommer under kommande punkter. 

§7 Rapport Per 

Unionsstyrelsen hade möte i fredags. Mycket arbete med att få till alla dokument inför BRD. På torsdag är det 
ordförandekonferens och då ska alla handlingar spikas.          

SBU är försenade med utskicket av dokumentet över de nomineringar som gjorts. 

§8 Genomgång motioner 

Transparens för Svenska Båtunionens medlemmar.  Avslag. Man har inte rätt att kräva ut protokoll. Styrelsen 
beslutar om vad och vilka som ska delges. 

Dokumentmärkning för Svenska Båtunionens egenproducerade dokument. Avslag. En organisationsfråga och 
upp till revisorerna att bedöma. Märkningen förekommer redan. 

Reglemente för resor och kostnadsersättning för styrelse, kansli och övriga SBU-funktionärer. Avslag. Finns 
redan en fungerande policy och ett resereglemente. 

Kommittéarbete inom SBU. Avslag, förutom sista att. satsen om att skicka ut lista över kommittéer och 
representanter i dessa.  

Regionkonferenser. Avslag. Fungera bra idag och det är upp till förbunden att samarbeta. 

Organisationskommitté inom Svenska Båtunionen. Avslag. Sakfrågan viktig men motionen löser inte 
problemet. Finns i stadgarna redan. 

 



 

Kontaktperson i ungdomsfrågor i båtförbund. Bifalles. 

Kostnader för möten. Avslag. En demokratifråga att även mindre förbund ska ha råd att skicka två 
representanter. 

Ny debiteringsmodell. Avslag. Luddigt skrivet samt att nuvarande modell är funktionell. 

 
Borgensåtaganden. Avslag. Möjligheten bör vara kvar men regelverket bör ses över och skärpas. 
 
§9 Genomgång nomineringar 

Då handlingarna ännu inte har kommit ut fanns inget att gå igenom. 

§10 Övriga frågor 

Per Edberg önskade få in lite nytt material till hemsidan. Det har inte hänt så mycket så alla bidrag välkomnas. 
Thorsten sammanfattar lite om bottensaneringsprojektet och skickar över. 

Sekreteraren skickar ut ett meddelande till klubbarna att Förbundsstämman är framflyttad till hösten p.g.a. 
Covid-19. 

 

 

………………………………  ……………………………….  

Lars-Göran Kring  Peter Palmertz  

Ordförande   Sekreterare   


