
 

 

Möte med Vänerförbunden 

Mötesprotokoll 

2019-01-10 

1.Mötets öppnande 

Ordförande Lars-Göran Kring öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

Närvarande 

Lars-Göran Kring, Karl-Axel Tervell, Torsten Born, Per Edberg, Karl-Axel 

Wennerstrand, Christer Bofeldt, Bengt-Erik Rebscher och Owe Lindström. 

2.Dagordning 

Föreslagen dagordning godkändes. 

1. Mötets öppnande 

2. Dagordning 

3. Godkännande av föregående mötesprotokoll 

4. Val av sekreterare 

a. Val av justeringsman 

5. Valberedning 

6. Motioner 

7. Vänerförbunden 

8. Övriga frågor 

9. Nytt möte 

3.Föregående mötesprotokoll godkändes 

4.Val av sekreterare 

Peter Karlsson valdes 

4a.Val av justeringsman 

Per Edberg valdes 

5.Valberedning 

Owe Lindström informerade om valberedningens arbete. Det går trögt med 

nomineringar, endast en är nominerad i dagsläget. Nomineringen kommer från 

Mälarens Båtförbund. Enlig hörsägen kommer det mer förslag. Kvinnor som är 

tillfrågade har sagt nej, vilket är tråkigt. Valberedningen har nästa möte den 23:e 

januari. 



 

 

Nomineringar från Värmlands båtförbund Per Edberg. Vänerförbunden är överens om 

att stödja denna nominering och att göra sitt bästa för att stötta (arbeta för att fler 

stöttar) Per inför nomineringen. 

Christer B framförde att Per ska få möjlighet att presentera sig under Båtriskdagen när 

kandidaterna presenteras. Owe L sa det kan vara svårt om det är många nomineringar. 

Vi kom överens om att rösta för Christer Eriksson till ny ordförande samt Christer 

Frid och Henrik Defris till styrelsen i SBU. 

6.Motioner 

Vi beslutade att stödja följande motioner.  

Båtskrotning och Medlemmar, författare Christer Bofeldt (ÖVBF).  

Utan Spaning ingen aning, författare Hans-Jörgen Alsing (HBF) 

Valnämndens sammansättning. Vi var emot att ändra till fem ledamöter men vill ta 

bort att suppleanter ska vara personliga ersättare. Författare Göran Persson (Roslagens 

båtförbund) 

Aktieutdelning av svensk Sjö, författare Fredrik Lindqvist (Västernorrlands 

Båtförbund) 

Definiera Medlemskap inom SBU, författare Fredrik Lindqvist (Västernorrlands 

Båtförbund) 

Vi pratade även om att det är för många motioner som inriktar sig på 

organisationsförändringar utan att föregående ändringar har fått sätta sig. Få eller inga 

motioner berör båtlivet och hur vi ska försöka påverka till ett rikare och bättre båtliv. 

Med detta sagt var vi överens om att låta nuvarande organisation få chansen att sätta 

sig innan nya beslut tas om förändringar. 

7.Vänerförbunen. 

Ett förslag på utskick till våra medlemmar i båtförbunden har tagits fram av Owe och 

Torsten. Förslaget var bra och vi beslutade att gå vidare enligt följande modell. Små 

ändringar i slutet av brevet justeras av Owe. 

Steg 1. Brevet skickas ut till båtklubbarna innan semestern 

Steg 2. Brevet följs upp med ett möte med båtklubbarna innan semestern 

Steg 3. Klart för rapportering och nästa steg i november 2019. 

 



 

 

Christer B tar fram underlag för ungdomsfrågor/enkätförfrågan och sammanställer för 

Vänerförbunden. 

8. Övriga frågor 

Christer B har lämnat CoBoats organisation med omedelbar verkan men kommer att 

slutföra bokade uppdrag. 

Momsfrågan, Karl T informerade om att klubbarna är attackerade av skatteverket. 

Klubbarna ska momsbeläggas enligt skatteverket. Två av klubbarna som är 

attackerade av skatteverket och ska momsbeläggas och två ytterligare är på gång. 

Några av de klubbar som redan är klara för moms kommer att få tillbaks moms. 

10.Nästa möte 

Bokades den 9/5 kl. 19.00-21.00.  

På förslag från Peter K tidsbegränsar vi mötet. 

En av punkterna för nästa möte Båtriksdag 2020. 

Mötet avslutades. 

 

Ordförande Datum 2019-01- 

 

______________________________ 

Lars-Göran Kring 

 

 

Vid protokollet Datum 2019-01-  Justeras av  Datum 2019-01- 

 

________________________________  __________________________ 

Sekreterare för mötet, Peter Karlsson   Per Edberg 


