
                   

Protokoll fört vid Värmlands Båtförbunds styrelsemöte 2021-09-14 

Närvarande: Lars-Göran Kring, ClasGöran Ekeberg, Peter Palmertz, Peter Karlsson, Maud Hermansson, Thorsten 
Born, Per Edberg samt Karl Tervell på länk.  

§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 

Ekonomin är fortsatt god. Det har inte varit mycket verksamhet som kostat pengar i år. 

§6 Rapport Ordföranden 

SBU vill att vi utser en representant till kommittén för stöld och säkerhet. Peter Karlsson funderar på det tills 
nästa möte och vill också ha mer information om vad åtagandet innebär.  

SBU har via Båtliv informerat om att det finns bidrag att söka för att skrota sin gamla tvåtaktsutombordare. 
Genom att information finns i Båtliv så agerar vi inte i frågan. 

Lars-Göran och Thorsten är anmälda till Unionsrådet. 

Lars-Göran har anmält sig till det digitala mötet Destination Vänern.  

Lars-Göran funderade på att kalla till ett ordförandemöte för VBF:s klubbar. Mötet tyckte det var en god idé. 
Beslutades att det kallas till ett möte 27/11, efter Unionsrådet. 

Ordföranden blir förgrymmad över att båttillbehörsfirmorna annonserar mest den billigare , och giftiga, 
etylenglykolen. Den hör inte hemma i båtlivet. SBU borde jobba mer med den frågan. Per tar upp det med Karl 
Rönnow på SBU. 

Lars-Göran ska kontakta Sjöscouterna och försöka få till ett samarbete. Mycket ungdomsverksamhet som 
bedrivs där. 

Vänerförbunden har möte på SBS den 11/10 kl. 18:00. På det mötet kommer frågan om ett sammanslagning av 
VVDK och VBF att tas upp. 

§7 Rapport Per 

Den ekonomiska prognosen för SBU ser inte så illa ut som tidigare, då Svenska Sjö skjutit till 700 000 kr. 
Resultatet ser ut att landa på – 1miljon. 

 



Christer Eriksson har varit i kontakt med Mikael Dammberg angående den organiserade brottsligheten och 
ligorna som stjäl båtar och motorer. Han har blivit uppbjuden till regeringskansliet för ett möte. 

Per var på ett internat den gånga helgen. Där gicks igenom vad som kommer att tas upp på det kommande 
Unionsrådet samt vad har SBU för visioner och mål. 

I morgon kommer Transportstyrelsen att ha en presskonferens angående ”Skrovmålet”, saneringen av 
båtbottnar. Det kommer sedan att bli tre digitala seminarier, Västerhavet, Östersjön samt insjöarna.  

Lars Afzelius har i Båtliv skrivit mycket positivt om sin upplevelse på Vänern. Per kollar med Lars om vi kan få 
använda materialet och sprida det i andra kanaler.                                                                    

§8 Rorsmansmärket 

Roy var inte närvarande, men Lars-Göran hade tryckt upp broschyrerna så mötet kunde titta på innehållet.  

§9 Vattenskoter 

Den aviserade vattenskoterutbildningen och utbildningen för höghastighetsbåtar kommer att bli mycket 
omfattande och kostsam. Kan VBF hjälpa till på något sätt liknande rorsmansmärket? Det finns en klubb för 
vattenskotrar i Karlstad, som vi kan försöka få att bli medlem i VBF. Det blir då möjligt att hjälpa till med 
utbildningsfrågor och träffar. Thorsten kontaktar ordföranden i klubben. Rorsmansmärket vår vila ett tag. 

§10 Sanering 

Lars-Göran och Karl har haft kontakt med Länsstyrelsen, tre klubbar i Säffle samt en i Kristinehamn. Den 4:e 
oktober är det start på några dagar med sanering på SBS och sedan blir det fortsättning på KSS. Lars-Göran 
kontaktar representanter för de intresserade klubbarna för att visa hur saneringen går till. 

§11 Övriga frågor 

Maud informerade att det finns en ”Översiktsplan Karlstad 2050” ute på remiss. I planen kan Båthusföreningen 
Lodets lokaler vara i farosonen, då marken bedöms som lämplig för bostäder i framtiden. Maud har varit i 
kontakt med en representant för planeringen. Hon var mycket positiv till att få in synpunkter på planen från 
båtlivet. Lars-Göran och Maud fick i uppdrag att skriva ihop något. Det brådskar då handlingarna ska vara inne 
innan månadsskiftet. 

Karl informerade att BRD 2022 26-27/3 nu i stort set är färdigplanerat och godkänt. Han drog tidplanen i 
korthet. Peter P fick i uppdrag att ta fram vad som beslutades angående styrelserepresentanters närvaro och 
kostnaden för desamma.   

Per undrade vad vi skulle ha för aktiviteter under hösten vintern. Det kommer en ny BAS-version under 
hösten/vintern och då uppstår ett utbildningsbehov. Vi ska också återuppta klubbbesöken. 

§12 Nästa möte 

Nästa möte blir den 12/10 kl. 18.00, troligen på KSS och då bjuds representanter för KSS och Karlstad Båtklubb 
in. 

§13 Avslutning 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 

 

 

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

                   Lars-Göran Kring                             Peter Palmertz  



                   Ordförande                              Sekreterare 
  


