Protokoll fört vid Värmlands Båtförbunds styrelsemöte 2021-11-09
Närvarande: Lars-Göran Kring, Peter Palmertz, Maud Hermansson, Per Edberg, Peter Karlsson, Claes Göran
Ekeberg 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
Allt klart så långt det går inför BRD 2022. Inbjudan till Förbundsstämman och ordförandekonferensen
utskickad. Skickar påminnelse i mitten av nästa vecka.
§5 Rapport Kassör
Kassören ej närvarande men han har lämnat följande rapport. Det har kommit in kostnader på ca. 24 000 kr.
15 000 är, sedan tidigare beslutat, juridiskt bistånd i skattefråga till Grums Båtsällskap. 6 000 kr är
säkerhetsuppdatering av hemsidan. Vi har nu ett resultat på 48 000 kr och en likviditet på 196 000 kr.
Vi har gjort upp med SBU om återbetalning av 23 000 kr som var för den inställda BRD 2021. Vi får i stället
14 000 kr för BRD 2022 och besöket på Brigadmuseet.
Vi har lämnat in en ansökan till SBU:s fond angående inköp av ett XRF-mätinstrument.
§6 Rapport Ordföranden
Ulf Littorin är tillfrågad om han ställer upp som föreslagen ordförande för Förbundsstämman och det gör han.
Christer Bofeldt är sjuk, så alla planerade gemensamma aktiviteter är lagda på is så länge. Han kommer heller
inte att närvara på Unionsrådet.
Styrelsen i VVDK har frågat medlemsklubbarna vilket förbund de vill tillhöra efter den planerade
sammanslagningen med VBF. Planerad sammanslagning är 1/1 -23.
§7 Rapport Per
Redaktionskommittén för båtliv har möte den 10/11 för att diskutera tidningens framtid. Utformning, innehåll
utgivningssätt , digital eller papper.
Juridiska kommittén har fått ett tillskott i form av Kurt Lindebaum från SMBK.
Thomas Andersson har hoppat av fortsatt arbete med BAS 3.
Det har kommit in några remmisser till SBU. Bl.a. angående en ny vindkraftspark väster om Väderöarna.

SBU-akademin ska syssla med utbildning i styrelsearbete. Båtmässorna, Göteborg och Stockholm, kommer att
genomföras i en bantad version. SBU kommer troligen inte att deltaga med någon egen monter, men priset
”Årets Båtklubb” kommer att delas ut i Göteborg.
Gästriklands Båtförbund kommer att gå upp i Hälsingslands Båtförbund och döpas om till Gävleborgs
Båtförbund.
§8 Inför ordförandekonferensen
Chefen för Vänerhamn kommer och håller ett anförande. Peter Karlsson kommer att svara på försäkringsfrågor
och Per Edberg kommer att informera om SBU samt svara på frågor.
§9 Unionsrådet
En diskussion pågår om vad medlemsavgiften till SBU ska användas till. En målbild för SBU samt för varje
kommitté ska upprättas. Vem arbetar SBU för? Är det medlemmarna, klubbarna eller förbunden?
§10 XRF
Lars-Göran informerade om att han och Karl varit i Säffle och hjälpt dem att göra en LOVA-bidragsansökan.
Kristinehamn kommer att göra en ansökan till våren.
I januari kommer en utbildning i XRF-mätning att genomföras.
VBF har fått en förfrågan från SBU om vi kunde införskaffa en egen XRF-mätare. Mötet beslutade att vi ska göra
så. En mätare kostar 350 000 kr och vi söker ett bidrag på 200 000 kr ur SBU:s fond och lånar 150 000 kr.
Finansieringen blir genom mätningar ute bland våra klubbar, 250 kr för en mätning eller 2 500 kr för en dag,
samt uthyrning till SBU.
§11 Övriga frågor
Lars-Göran frågade Roy hur det går med rorsmansmärket. Det har inte hänt något sedan april.
Roy funderade över varför VBF inte har lobbat mer för att få sjöpolis till Vänern. Lars-Göran tar upp frågan på
mötet med vänerförbunden i januari. Bra med en bred uppslutning om vi ska skicka in en skrivelse.
§12 Nästa möte
Nästa möte, bortsett från Förbundsstämman, blir konstituerande efter stämman den 27/11. Sedan har vi ett
möte den 11/1 -22 kl.18:00. Troligen på KSS.
§13 Mötets avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
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