
                   

Protokoll fört vid Värmlands Båtförbunds digitala styrelsemöte 2022-01-11 

Närvarande: Lars-Göran Kring, Karl Tervell, Peter Palmertz, Claes Göran Ekeberg, Per Edberg, Roy Ottosson, 
Thorsten Born 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 

Sekreteraren meddelade att han inte kommer att ställa upp för omval på kommande förbundsstämma. I övrigt 
inget att rapportera. 

§5 Rapport Kassör 

Kassan är god och förra året gav ett överskott på ca. 37 000 kr. 

§6 Rapport Ordföranden 

Ordföranden ska försöka att få landshövdingen att ställa upp med ett tal på Båtriksdagen. Sedan tidigare 
bestämt att Thorsten Born ska hålla ett tal vid middagen. De av styrelseledamöterna som kommer på BRD och 
så önskar får sova över lö-sö. Peter P kommer att hjälpa till fr-sö tillsammans med Karl. 

Ordföranden undrade hur styrelsen ställer sig till att ha styrelsemöten digitalt och att bjuda in 
klubbrepresentanter att deltaga, nu när pandemin omöjliggör fysiska besök. Mötets mening var att det inte var 
en bra idé utan att det är bättre att köra temakvällar i stället. Beslutades att vi ska försöka med temakvällar.  

§7 Rapport Per 

Unionsstyrelsen beslutade att inte ställa upp på Stora Båtklubbsdagen Väst på båtmässan i Göteborg. Sedan 
ställdes båtmässan in och detta kan vara en fingervisning om vad som kommer att ske med Båtriksdagen. 

Unionsstyrelsen har jobbat hårt med att ta fram verksamhetsplanen för 2022 samt verksamhetsberättelsen för 
2021. 

§8 Verksamhetsberättelse 

Sekreteraren meddelade att alla inkomna förslag och ändringar har blivit införda och han kommer att skicka ut 
den till styrelsen snart. 

§9 Verksamhetsplan 

Sekreteraren meddelade att alla inkomna förslag och ändringar har blivit införda och han kommer att skicka ut 
den till styrelsen snart. 

 



§10 Förbundsstämma 2022 

Karl Tervell undrade om vi ska köra förbundsstämman digitalt. Beslutades att göra så. Förbundsstämman 
kommer att hållas den 17/3 kl. 19, digitalt. 

§11 Motioner till BRD 2022 

Lars-Görans motion angående höjd medlemsavgift godkändes. Ordföljden ska bara ändras lite först. 

Motioner: avslag på motion angående arvoden, avslag angående miljöarbetet i SBU, avslag angående 
regionråd, tillstyrkande angående ändrings i stadgar (dokumenteras varför ändringen gjordes), tillstyrkande 
angående kommittéarbete men bara sista stycket.  

Lars Göran läste upp nomineringarna till SBU:s styrelse. Per tycker styrelsearbetet fungerar bra, så mötet 
godkände nomineringarna i sin helhet.  

Claes Göran Ekeberg sitter kvar en period till.  

§12 Övriga frågor  

Johan Lindqvist har ställt sig positiv till frågan att bli valberedare. 

Karl Tervell informerade om ”Ren botten”. VBF fick inte bidraget på 200 000 kr för inköp av en XRF-mätare. SBU 
köper in den i stället och VBF har första tjing på att få hyra den. Under våren kommer tre personer från Säffle, 
en -två från Skoghall BS, någon från Karlstad SS samt några från Kristinehamn att få utbildning på mätaren. 

Per hade en fundering kring klubbars hemsida. Båtklubbar kan få en hemsida liknande den som förbundet har 
och som hänger på förbundets åtagande. Det kostar klubbarna 8 000kr + moms att ansluta sig i en 
engångsavgift. Övriga kostnader täcks av förbundets kostnader och de ökar inte om fler ansluter. Kostnaden 
verkar avskräcka klubbar från att ansluta och Pers fråga blev om förbundet kunde bidraga med någon del av 
kostnaden. Mötet beslutade att de klubbar som ansluter får ett bidrag under 2022 på 5 000kr för ej 
momspliktiga klubbar och 4 000kr för momspliktiga. Erbjudandet kan komma att förlängas. 

Lars-Göran kom med ett förslag på att varje styrelsemedlem ska vara dedikerad kontaktperson till några 
båtklubbar. Detta för att förenkla kontakten för båtklubbar gent emot förbundet. Förslaget bifölls.     

 

 

 

 

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

                   Lars-Göran Kring                             Peter Palmertz  

                   Ordförande                              Sekreterare 
  


