
                   

Protokoll fört vid Värmlands Båtförbunds digitala styrelsemöte 2021-03-09 

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

§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 

Inget att rapportera. 

§5 Rapport Kassör 

Kassören var frånvarande. 

§6 Rapport Ordföranden 

Lars-Göran informerade från ordförandekonferensen 

De förtroendevalda på SBU har fått egna e-postadresser, så nu går det att nå dem direkt. 

Kraven på båtlivet kommer att öka de kommande åren. Hur ska SBU tackla det. Maud undrade vad för krav. L-G 
svarade att det  som ligger närmast är bränsle och avgaser. 

BAS. Hur mycket får det kosta? Har idag en budget på 3miljoner över två år. Det finns krafter som vill bygga ut 
systemet och då kommer inte pengarna att räcka. 

och miljökonferensen 

Det var 260 deltagare på den digitala konferensen. 

Miljökommittén har rekonstruerats och fått en ny ordförande. 

Det har beslutats att XRF-mätaren ska kosta 250/båt att låna i stället för dygnshyra. Detta för att även små 
klubbar ska ha råd.  

§7 Rapport Per 

Nu till helgen är Stora Båtklubbsdagen, digitalt. Det blir ett par seminarium och lite mellansnack. Bara att 
anmäla sig digitalt. 

Snart, 27-28/3, är det dags för Båtriksdagen 2021, digitalt. Peter K och Thorsten är ordförande i varsin grupp.  

Fundering kring vilka och hur man ska koppla upp sig. Beslutades att var och en kopplar upp sig för att undvika 
risk för smittspridning. VBF kommer att representeras av Lars-Göran, Peter K, Per samt Thorsten. Lars-Göran 
sitter med rösträtten. 



 

§8 Genomgång propositioner 

1 Verksamhetsplan och budget 

Budgeten baseras på en höjning med 18kr fr.o.m. 2022. Det planeras också för en höjning med 5kr 2023 och 
sedan med 3kr 2024. Bifall med Peter K:s synpunkt att det tydligare ska framgå att uppdraget är att arbeta för 
det rörliga båtlivet. 

2 Ändring angående ändring av stadgarna 2020 

Bifall. 

3 Ändring av stadgar. 

Bifall. 

4 Ändring av direktiv 

Bifall. 

5 Båtklubbsundersökning  

Bifall med Peter K:s önskemål att det i undersökningen ska framgå vad båtklubbarna vill framöver. Per tar med 
sig detta. 

6 Arvoden 

Bifall. 

§9 Övriga frågor 

Peter P informerade att Grums Båtsällskap förlorat skattemålet som var överklagat till Förvaltningsrätten. 

Lars-Göran informerade att ÖVBF har dragit tillbaka sin motion angående Regionskonferenser. 

§10 Nästa möte 

Nästa möte blir den 13/4 kl. 1800 

§10 Mötets avslutning 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 

 

 

………………………………  ……………………………….  

Lars-Göran Kring  Peter Palmertz  

Ordförande   Sekreterare   


