
                   

Protokoll fört vid möte med Vänerförbundets Samarbetskommitté 2019-05-09 

Plats: Skoghalls Båtsällskaps klubblokal på Mörudden 

Närvarande: Peter Palmertz VBF, Thorsten Born VBF, Karl-Axel Tervell VBF, Clas-Göran Ekeberg VBF, Per Edberg 

VBF, Peter Karlsson VBF, Karl-Axel Wennerstrand VVDK, Owe Lindström VVDK, Christer Bofeldt ÖVBF samt 

Bengt-Erik Löfgren ÖVBF 

§1 Mötets öppnande 

Ordföranden, Thorsten Born, hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 

§2 Val av mötessekreterare 

Till att protokollföra mötet valdes Peter Palmertz 

§3 Dagordning 

Mötet antog föreslagen dagordning 

§4 Val av protokolljusterare 

Till att justera protokollet valdes Karl-Axel Tervell 

§5 Rapporter 

Enkäten  (samgåendediskussionen) 

Bengt-Erik Löfgren informerade, med bistånd av Christer Bofeldt, hur arbetet framskridit i ÖVBF. Inget stort 

intresse bland klubbarna för frågan. Bengt-Erik tyckte själv att ett sammangående vore bra. Ett stort förbund är 

starkare än tre mindre. 

Owe Lindström hade samma erfarenhet av intresset bland medlemsklubbarna. 

VBF kommer att presentera förslaget under hösten för klubbarna i samband med klubbträffar. 

Allmän diskussion angående för och nackdelar med ett samgående samt tidplan följde. 

Beslutades att ursprunglig plan följs och att en rapport presenteras på mötet i november. 

Ungdomskommittén SBU 

Christer Bofeldt informerade att det finns en arbetsgrupp som kommer att lägga fram ett förslag på BR 2020. 

Han har själv blivit tillfrågad om att vara med i gruppen och det har han accepterat. ÖVBF föreslår att det inom 

samarbetskommittén utses en kontaktman. Owe Lindströmt föreslog att vi avvaktar med kontaktmannen tills vi 

vet vart arbetet med ungdomskommittén tar vägen. Förslaget bifölls.  

Båtsäkerhet, sjösäkerhetskommittén 

Transportstyrelsen vill ha in ett remissvar från förbund som berör Göta Älv och Södertälje Kanal, angående 

öppettider m.m. 

Bengt-Erik Löfgren informerade att det kommit en remiss från säkerhetskommittén i SBU, angående 

säkerhetsbesiktningar. Frågeställningen är finns det resurser ute i klubbarna och vilka morrötter behövs för att 

medlemmarna ska vara intresserade av att komma igång. 



Övriga rapporter 

Karl-Axel Tervell informerade att Skoghalls Båtsällskap ingår i ett pilotprojekt tillsammans med Länsstyrelsen 

Värmland och i samarbete med Västra Götaland angående ”ren båtbotten”. Flagor med bottenfärg från 

misstänkta, äldre, båtar skickas på analys med inriktning på tenn. Vid positivt, innehåller tenn, svar måste båten 

bottensaneras. Det hela drivs delvis med LOVA-bidrag.  

Christer Bofeldt informerade att Vänerns Vattenvårdsförbund haft årsmöte den 16/4. Han informerade också 

om var tyngdpunkterna på förbundets arbete ligger kommande år bl.a. mikroplast, gäddföryngring samt hotet 

från främmande invasiva arter. Karl-Axel Tervell meddelade att VBF har skickat ut ett meddelande med länkar,  

för att kunna rapportera till artdatabanken samt till hav och vattenmyndigheten, till alla medlemmar i VBF och 

VVDK, som har e-post. På begäran kommer samma information att skickas även till medlemmarna i ÖVBF. 

§6 Övrigt 

Christer Bofeldt meddelade att mötet med Göta Kanalbolaget under våren blivit inställt p.g.a. sjukdom. Nästa 

möte blir till hösten. 

Christer meddelade också att det kommer att bli en träff mellan Samarbetskommittén och representanter från 

Västkustens Båtförbund i oktober. 

§7 

Nästa möte 

Nästa möte blir den 7/11 kl. 18:30, på samma ställe som dagens möte. 

§10 Avslutning 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 

 

 

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

  

Thorsten Born                   Peter Palmertz        Karl-Axel Tervell 

Ordförande                    Sekreterare              Justerare 

  


