
                   

Protokoll fört vid Värmlands Båtförbunds digitala styrelsemöte 2021-04-13 

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

§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 

Vi har på grund av Corona inga kostnader att tala om. Årsavgifter har vi nu fakturerat men vi har 
ännu inte får årsfakturan från SBU så resultatrapporten haltar. Likviditet är fortsatt god. 

§6 Rapport Ordföranden 

SBU anordnar ett sjösäkerhetswebbinarium 20 april 2021. Alla medlemmar är välkomna att deltaga. På 
begäran från Ove, så skickar Per ut inbjudan till alla medlemmar i VVDK. Peter P skickar ut till alla 
medlemmar i VBF. 

Ordföranden informerade att han bjudit in SBU att hålla BRD 2022 i Karlstad. 

Ordföranden har jagat Karlstad kommun och Länsstyrelsen p.g.a. en artikel i tidningen om att det 
räcker att anlägga en hamn till i kommunen. Kommunen har redan flera tillstånd från 2019, som inte 
förverkligats. Samtidigt är det lång kö för att erhålla en plats. Platserna som fått tillstånd ligger på 
sådana platser att de är ointressanta för segelbåtar. Det finns planer för en hamn längst ut på 
Örsholmen, men den har ännu inte fått tillstånd av Länsstyrelsen. Ordföranden fortsätter att trycka 
på. 

Ordföranden har en idé om att erbjuda båtägare i Karlstad utbildning i Rorsmansmärket. Det finns 
många båtägare som har bryggplatser kommunalt och därför inte är medlem i någon båtklubb. Vi får 
fundera på hur det praktiskt skulle kunna utföras. 

Svenska Seglarförbundet har en distansutbildning i Förarbeviset och den drivs av SISU. VBF har fått 
löfte att använda materialet. Kostnaden för kursen är 1240 kr + sjökort och bestick. VBF skulle kunna 
gå in och bidra med 20% av kostnaden. L-G kollar med SISU. 

 

 

 



 

 

§7 Rapport Per 

Den 14/4 har Unionsrådet möte. Där kommer man bl.a. ta upp frågan om att lägga BRD 2022 i Karlstad. 

På BRD röstades budgeten igenom med inlagda höjningar av medlemsavgiften. När så ökningarna skulle röstas 
igenom så blev det nej från en majoritet. Det behövs därför en extra BRD för att rösta om en ny budget. Det 
kommer att gå ut ett frågeformulär till samtliga båtförbund med frågor på vad som är viktigt och vad som kan 
bantas. Det är 3 miljoner som måste sparas. Peter K funderade på hur ballansrapporten ser ut. Per redogjorde 
för den och sammantaget kan man säga att det finns en del fonderade medel att ta till men från år tre blir det 
en förlust.  

§8 XRF 

SBS och KSS har fått de medel de ansökt om för bottensanering av båtar. Projektet ska genomföras mellan 
2021-05-01 och 2022-02-28 med slutredovisning senast 2022-05-31. 

§9 Rorsmansmärket. 

Roy var frånvarande. 

§10 Övriga frågor 

Inga frågor väcktes. 

§11 Nästa möte 

Nästa möte blir den 11/5 kl. 1800. 

§12 Avslutning 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 

 

 

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

                   Lars-Göran Kring                             Peter Palmertz  

                   Ordförande                              Sekreterare 
  


