
Protokoll ÖVBF 2018-04-23
Närvarande: Peter Rebscher(PR), Jonny Källberg(JK), Tommy Granberg (TG), Bengt-Erik 
Lövgren (BL)

Frånvarande: Peter Johansson (PJ), Sven-Sture Hörnell (SH)

1. Mötets Öppnande: PR öppnar mötet.

2. Val av justerare: TG valdes till justerare.

3. Godkännande av 
dagordning:

Dagordning godkänndes.

4. Föregående möte: PR läste igenom föregående protokoll från arbetsmöte den 27/8. 

5. Inkomna skrivelser GDPR-inbjudan från SBU. Skall läggas upp på hemsidan.

Skatteverket avslagit vår ansökan om att slippa deklarera. Vi 
överklagar inte utan deklarerar istället.

Ungdomsenkät från SBU. PR kollar med PJ om han agerat och att 
han som minst skall fråga klubbarna via mail. PR svarar SBU att vi 
jobbar med enkäten.

S-S H avgår. Kort diskussion om orsak och påverkan för ÖVBF.

6. Ekonomi Förfallna fakturor betalda. Christer Bofeldt(CB) är fakturerad för 
det han skall betala ÖVBF.

CB informerat om att det finns en förfrågan angående en bussresa 
i samband med sommarfesten 2016. Vi har kredit och CB menar 
att det är ett fel och inte kommer att drabba ÖVBF på något sätt.

Kontots behållning är 19 052,78 kr, och vi har3135 kr i fordran.

7. Rapporter Inget

8. Båtdagen 2 klubbar 10 deltagare. Vi beslutar att ställa in. Förfrågan om 
intresse att genomföra dagen vid annat datum skall göras till 
klubbarna(PR).
Vi informerar enligt följande:
TG KBK



JK Mariestads Marina
BL Lake Vänern Tour och Sandviken BS
PR Coboats och LBS

9. Övrigt JK meddelar att även han ser svårigheter att göra ett bra jobb för 
ÖVBF i nuläget. JK väljer därför att avgå från sitt uppdrag med 
omedelbar verkan.

BL – Diskuterar att vi bör använda hemsidan för att föra fram 
information.
PR mail-adress som kontakt för info och att Magnus sköter sidan 
skall läggas upp(TG)
Medlemsbrev skall skickas ut med info som hänvisar till 
hemsidan(PR).
Protokoll för 2018 skickas till PR(TG).

SH åker ej på miljökonferens. Vi kollar om dessa klubbar har 
någon som vill delta. KMBK(TG), LBS(PR), SBK(JK)

10. Nästa möte 16/10 kl.18.00 Skype.

11. Mötets avslutande: PR avslutar mötet och tackar för deltagandet.

__________________________                    __________________________

Peter Rebscher, Sekreterare                           Tommy Granberg, Justerare


