
 
 
Protokoll fört vid förbundsstämma i Värmlands Båtförbund  

Tid: 19 mars 2022 kl.10:00 

Plats: Skoghall Folkets Hus 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Lars-Göran Kring hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 

2. Dagordning 

Dagordningen gicks igenom och godkändes. 

3. Upprättande av närvarolista 

Biläggs till protokollet, bilaga 1 

4. Fastställande om kallelsen utsänts i vederbörlig ordning 

Mötet godkände att kallelsen utsänts enligt vad stadgarna stipulerar. 

5. Val av ordförande för stämman 

Till ordförande för stämman valdes Owe Lindström från Vänern Väst Dalslands Kanal, vidare benämnt 

som VVDK. 

6. Val av sekreterare för stämman 

Till sekreterare valdes sittande, Peter Palmertz. 

7. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet 

Till justerare valdes Thorsten Born, Skoghalls Båtsällskap samt Maud Hermansson, Båthusföreningen 

Lodet. 

8. Val av två rösträknare 

Till rösträknare valdes Thorsten Born, Skoghalls Båtsällskap samt Maud Hermansson, 

Båthusföreningen Lodet. 

9. Föredragning av 2021 års verksamhetsberättelse 

Ordförande Owe Lindström läste upp verksamhetsberättelsen. Biläggs till protokollet, bilaga 2. 

10. Föredragning av resultat- och balansräkning för året 2021 

Kassören Karl-Axel Tervell presenterade resultat och balansräkning. Biläggs protokollet, bilaga 3. 

Det har på grund av pandemin varit låga kostnader och kassan är god. Administrativa kostnader har 

varit högre än normalt på grund av nya hemsidessystemet samt advokatkostnader på 15 000:- i ett 

skatteärende i Grums Båtsällskap. Det blir troligen ett minusresultat i år på grund av att vi står som 

värd för Båtriksdagen. 

11. Revisorernas berättelse för år 2021 

Revisorssuppleant Johan Lindqvist läste upp revisionsberättelsen, signerad Bengt Andersson och 

Marie Norrby. Revisionsberättelsen biläggs protokollet, bilaga 4. 



12. Beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 samt fastställande av resultat- och 

balansräkning för år 2021 

Resultat och balansräkningen fastställdes. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

Valberedare Johan Lindqvist presenterade valberedningens förslag, bilaga 5 

13. Val av kassör för en tid av två år 

Karl-Axel Tervell valdes för en tid av två år, omval. 

14. Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år 

Till styrelseledamöter för en tid av två år valdes Per Edberg, Peter Karlsson samt Anders Olsson. 

Omval på Per Edberg och Peter Karlsson. Nyval på Anders Olsson, ersätter Peter Palmertz. Maud 

Hermansson, Claes Göran Ekeberg, Ulf Littorin samt Thorsten Born har samtliga ett år kvar av sin 

mandattid 

15. Val av tre styrelsesuppleanter för en tid av ett år 

Till styrelsesuppleanter för en tid av ett år valdes Stig Persson och Roy Ottosson. Omval på båda. 

Detta lämnar en suppleantplats vakant i avvaktan på eventuellt sammangående med VVDK.  

16. Val av en revisor för en tid av två år 

Bengt Andersson valdes till revisor för en tid av två år. Omval. 

17. Val av en revisorssuppleant för en tid av ett år 

Johan Lindqvist valdes till revisorssuppleant för en tid av ett år. Omval. En suppleantplats vakant. 

18. Val av valberedare för en tid av två år 

Günther Krebs valdes till valberedare för en tid av två år. Omval. 

19. Val av en suppleant till valberedningen för en tid av ett år. 

Vakant i avvaktan på eventuellt sammangående med VVDK.  

20. Beslut om årsavgift för år 2023 gällande medlem per 2023-01-31 

Beslutades om oförändrad, 12kr, avgift. 

21. Motioner  

Inga motioner har inkommit. 

22. Propositioner 

Propositionen angående ett eventuellt arbete med att införliva delar av eller hela VVDK:s 

medlemsklubbar i Värmlands Båtförbund gicks igenom, bilaga 6. Owe Lindström informerade om 

bakgrunden till en upplösning av VVDK, samt att VVDK har sin Båtdag den 20/3 och att frågan om ett 

upplösande av förbundet då kommer att beslutas. Stämman gav styrelsen mandat att arbeta vidare 

med frågan på lämpligt sätt, beroende på vad som beslutas på Båtdagen i VVDK. 

23 Rapporter 

Lars-Göran Kring informerade att jobbet med att påverka sträckningen av nya Trollhätte Kanal samt 

förändringar i Göta Älv pågår tillsammans med Skaraborgs Båtförbund. Frågan är så stor att SBU har 

kopplats in som stöd. 



24. Planerad verksamhet under år 2022 

Ordföranden läste upp handlingsplanen, bilaga 7. 

Lars-Göran informerade att när pandemiläget förbättrats så kommer den uppsökande verksamheten 

riktad emot klubbarna att återupptas. 

25. Övriga frågor 

Lars-Göran riktade ett önskemål mot klubbarna om att de hör av sig mer, då VBF är en resurs som 

kan ställa upp och hjälpa till i olika frågor. 

Stig Persson undrade över det krav på miljöplan som är under införande. Karl-Axel Tervell meddelade 

hur tågordningen för genomförandet är planerat och att det kommer att ta minst två år innan allt är 

på plats. Han sa också att KSS har en väldigt bra miljöplan som det går att titta på. 

Per Edberg meddelade att SBU har fått lämna synpunkter på planen och de har lagt förslag på att 

planen bara ska gälla hamnar med mer än 20 båtplatser. Det kommer troligen att hända en hel del 

innan slutligt förslag för implementering är klart.  

Lars-Göran Kring sa att när hamnboken från SBU är klar i höst kommer han och Karl Axel Tervell att 

ha genomgång med klubbarna.  

26 Avslutning 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 

 

Vid protokollet: Peter Palmertz 

 

 

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

      Ordförande       Sekreterare        Justerare  Justerare 

   Owe Lindström     Peter Palmertz                    Maud Hermansson                Thorsten Born 


