
Minnesanteckningar, Samarbetsmöte Vänerförbunden och Västkustens 

Båtförbund, 2019-11-09 i Trollhättan 

Deltagare:  

Östra Vänerns Båtförbund, Christer Bofeldt, Bengt-Erik Lövgren, Ingemar Larsson 

Värmlands Båtförbund, Lars-Göran Kring, Karl-Axel Tervell 

Västra Vänern och Dalslands Kanals Båtförbund, Owe Lindström, Karl-Axel Wennerstrand, Göte 

Magnusson 

Västkustens Båtförbund, Lars Brickzen, Krister Storm, Henry Wadheden, Leif-Göran Lundstedt 

Svenska Båtunionen, Lasse Carlsson 

Trollhättans Båtklubb, Pierre Karlberg 

Efter morgonsamling med fika på Coop Överby  var det ordnat med studiebesök hos Trollhätte Kanal 

Slusskontoret. Ett imponerande och intressant studiebesök. Därefter avåts lunch. 

Samarbetsmötet genomfördes i Trollhättans Båtklubbs klubbhus på klubbens varvsområde.         

Pierre Karlberg hälsar oss välkomna, berättade om klubbens historia och nuvarande verksamhet, en 

imponerande anläggning.    

PROTOKOLL, samarbetsmöte Vänerförbunden och Västkustens Båtförbund  

1, Christer Bofeldt öppnar samarbetsmötet och väljs till mötesordförande. Tidigare utsänd 

dagordning godkänns med förändringen att ”Lasse Carlsson informerar om US” blir framflyttad.  

2, Till mötessekreterare väljs Leif-Göran Lundstedt. 

3, Till justerare av mötesprotokollet väljs Owe Lindström. 

4, Lasse Carlsson fortsätter informationen (som startade redan vid morgonfikan) om bakgrunden till 

att samtliga förbund inom SBU skall få besök av någon från US dels för att informera om SBU:s nuläge 

och planer men också för att informera sig om förbundens idéer, önskemål och om hur man inom 

förbunden arbetar. 

Några frågeställningar som besvarades från Vänerförbunden: 

- VVDK, 16 st aktiva klubbar, förbundsavgift 5 kr/medlem, varje klubb har plats i förbundsstyrelsen, 

ingen speciell förbundsaktivitet     

-  VBF, 32 st klubbar, förbundsavgift 9 kr/medlem, BAS-coach, förbundet möter klubbarna på 4 st 

platser årligen och distribuerar information till klubbarna. 

- ÖVBF, 17 st klubbar, förbundsavgift 14 kr/medlem, BAS-coach tillsammans med VBF, man brukar 

kalla båtklubbarna  till 3 st möten per år, distribuerar information till klubbarna. 

- Vänerförbunden har tre gemensamma möten per år och man har samarbete med Göta Kanal. 



Utmaningar: 

- Att få klubbarna mer intresserade av förbundsfrågor och känna till ”Vad får jag för pengarna”. Kan 

det vara ide att låta klubbarna utse representanter som är välkomna på förbundets styrelsemöten? 

Välkomna nya klubbar med någon form av fadderverksamhet? 

- Det kommer mer krav från klubbarna att på ”tolkningshjälp” i beskattnings  och miljöfrågor. 

- Hitta dom som kan tänka sig att ta över när nuvarande gråhuvuden i  styrelserna lämnar.   

- Fler styrdokument önskas men det måste gå att hitta i SBU:s dokumentregister.  

 

5. Hur formulera ett fortsatt samarbete mellan Vänerförbunden och Västkustens BF           

Västkustens BF ser gärna att vi nu stadfäster ett regionalt samarbete såsom idag.                       

Vänerns BF positivt till samarbete. Man träffar  regelbundet Göta Kanalbolaget och driver frågor för 

båtfolkets behov dock ej prissättningsfrågor.                                                                                                                                        

Västra Vänern och Dalslands Kanal samt Östra Vänerns BF anser att påbörjade samarbete är positivt. 

Vi, samtliga båtförbund, beslöt att träffas en gång per år, hålla fortlöpande kontakter och nästa  

sammarbetsmöte bestämdes till hösten 2020 och då är det Västkustens BF som bjuder in. 

6. Gemensamma frågor inför UR och Extra Båtriksdag omnämndes: 

- Owe berättade att Valnämnden utökas till 5 st ledamöter fr o m 2020 

- Det finns förslag om att Båtriksdag skall bara hållas vart annat år och däremellan hålls ”Kongress”. 

Detta förslag skall ge större möjlighet att genomföra beslut med största effektivitet. 

7A. Vi behöver en dialog med någon kontaktperson för Nya Hisingsbron, Vilka frågor och krav har 

fritidsbåtverksamheten. Lars-Göran Kring och Lars Brickzen kontaktar ansvarig Nya Hisingsbron.  

7B, Angående Stora Båtklubbsdagen och Båtmässan i Göteborg, SBU avser att låta respektive SBU-

kommitte bemanna montern i 2 dagar vardera. Bemanningsutrymmet för oss båtförbund är då 

begränsat. Christer Bofeldt kontaktar mässansvarig Inger Högberg för att undersöka möjligheten till 

att få bemanna några dagar antingen själva eller tillsammans med SBU-kommitte och då kunna träffa 

klubbar och informera.                                                                                                                                                                              

För att öka intresset för alla nyttiga konferenser på Stora Båtklubbsdagen bör vi aktivt informera våra 

båtklubbar. 

Mötesordföranden Christer Bofeldt avslutade mötet tackade deltagarna och då speciellt Pierre 

Karlberg och Trollhättans Båtsklubb som arrangerat och ställt möteslokal till vårt förfogande.  

Sekreterare    Justeras 

 

Leif-Göran Lundstedt   Owe Lindström 



 

 

 

 


