Protokoll fört vid Värmlands Båtförbunds digitala styrelsemöte 2021-02-10
Närvarande: Lars-Göran Kring, Peter Palmertz, Per Edberg, Thorsten Born, Maud Hermansson, Ulf Littorin,
Claes Göran Ekeberg, Peter Karlsson, Roy Ottosson samt Karl Tervell
§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
Fakturorna till klubbarna är utskickade.
§6 Rapport Ordföranden
Ordföranden meddelade att Landshövdingen kommer att deltaga vid öppnandet av Båtriksdagen. Han kommer
också att tillsammans med sin fru att deltaga på vid middagen.
§7 Rapport Per
Per informerad om det möte som han, Lars-Göran och Anders Olsson, från KSS, haft med avseende på
remissvar till Transportstyrelsen i frågan om nya slussar i Göta älv. VBF förespråkar det norra alternativet. Det
kom upp en del önskemål om bättre väntbryggor, möjlighet att komma iland från väntbryggor samt var
bryggorna bäst bör placeras. Önskemålen skrivs in i remissvaret.
Thorsten Born kommer att deltaga på Ordförandekonferensen den 20/2. Temat för konferensen är Vision,
Verksamhet och Finansiering. SBU:s fonder har inte fyllts på på länge. Styrelsen föreslår därför en
avgiftshöjning med 13kr 2023 och 4kr 2024. Säger Båtriksdagen nej till finansieringen så kommer det att
innebära ett underskott på ca. två miljoner. Det får naturligtvis konsekvenser för verksamheten.
Båtriksdagen 2022 kommer att hållas enligt ursprunglig plan med besök och medföljarprogram.
§8 Förbundsstämman
Ordföranden föreslog att Förbundsstämman flyttas till lördagen den 19 mars och genomförs i fysisk form. Den
12 mars hålls som reservdag, beroende på bokningsläget i Folkets Hus på Skoghall. Styrelsen biföll förslaget.
Karl kollar och bokar med lunch och välkomstfika.
Ordföranden ska försöka att få Owe Lindström att komma och vara ordförande för stämman samt informera
om upplösandet av förbundet Vänern Väst Dalslands Kanal.
Sekreteraren skriver en proposition till stämman med ett önskemål att densamma ger styrelsen mandat att
arbeta vidare med ett sammangående med Vänern Väst Dalslands Kanal.

§9 XRF
Den 29 mars kommer det att hållas en utbildning i mätteknik. Det kommer att deltaga ca. 10 personer från
Kristinehamn, Skoghall och Säffle.
§10 Övriga frågor
Ordföranden undrade hur arbetet med värdskapet för Båtriksdagen ligger till. Karl meddelade att allt är klart.
Det blir besök på Brigadmuseet, medföljarprogram på Lerinmuseet och Projekta kommer att ha ett
uppträdande i samband med middagen. Landshövdingen kommer att hålla ett anförande vid öppnandet och i
samband med middagen. Thorsten Born kommer att informera lite om Värmland i samband med middagen.
§11 Nästa möte
Nästa möte blir den 8 mars kl. 18:00 i SBS:s klubblokal på Mörudden
§12 Mötets avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutet.
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