
Protokoll
Styrelsemöte Värmlands Båtförbund
SBS Skoghall 230110
Närvarande: Lars-Göran  Kring ordförande, Thorsten Born,  Karl Tervell
Peter Karlsson, Per Edberg, Stig Persson,  Claes Göran Ekeberg.

1 Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet

2 Dagordningen godkändes

3 C.G. Ekeberg utsågs på mångas begäran till sekreterare för mötet.

4  Föregående mötes protokollgodkändes med tillägget att
protokollet kompletteras med närvaroförteckning.

5 Karl Tervell rapporterade att bokslut och verksamhetsberättelse
är klara. Dessa kommer att skickas ut tillsammans med kallelse
och avgiftsavisering. Beslutades om medlemsavgifter för år 2023:
För klubbbar som kommer från VVDKBF är årets avgift :
ungdom >20 år kr 50:-, enskild- och familjemedlem kr 95:-
samt dubbelansluten enskild och familjemedlem kr 90:-.
För klubbar från VBF gäller kr 38:-, kr 83:- samt kr 78:-  d.v.s.
enligt som ovan men ingen inbakad avgift på kr 12:- till  VBF.
På detta sätt bidrar klubbarna från VVDKBF med c:a 30 kSEK
till förbundskassan och VBF's klubbar med c:a 130 kSEK. Därmed
uppnås en rimlig proportion mellan kapital i medlemssantal.

6 Lars-Göran har haft kontakt med alla i VVDKBF utom Gardesanna
och kallat till möte 230401 i Åmål.
Han har även beställt 100 ex av nya fritidshamnshandboken
så att varje klubb får minst ett ex.
Kontaktpersonerna för båtllubbar uppmanas att erbjuda sig
att delta i klubbarnas årsmöten.
En grupp på sex personer, som är aktiva inom sanering av båtar
kommer att sammanträda 230307 för utvärdering och
erfarenhetsutbyte.

7 Per Edberg rapporterade att nya BAS rullar på;  trycket på
supporten har avtagit. Per kommer att viss tid finnas med
i SBUs monter på båtmässorna i Göteborg och Stockholm.



9 Hydrographica inbjuds till möte 230126.
Peter föreslår att VBF skriver en motion till Båtriksdagen om att
gästhamnavgifter som nu påförs 25% moms, får samma moms,
12% ,som gäller för husbilsuppställning.

10 Nästa möte blir 230207 i  SBS

11 Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Lars Göran Kring
Claes Göran Ekeberg


