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Frånvarande  
 
 
 

 

§ 1  Mötet öppnas 
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

§ 2  Val av justerare 

Bengt-Erik justerar dagens protokoll 

 

§ 3  Godkännande av dagordning 

Mötet godkänner dagordningen 

 

§ 4  Genomgång av föregående protokoll 

Genomgång av föregående protokoll.  Respektive frågor hanteras under respektive 
punkt samt under rapporter 

  

§5 Inkomna skrivelser 

Inkomna propositioner till samarbetsgruppen har inkommit som vi går igenom 

Diskussion om SBU´s kostnadsfördelning och de ökningar av kostnader vi ser som är 
svårt att koppla till medlemsnyttan 

 

§6 Ekonomi 

Vi har nu 15 953,53 kr i kassan. Då saknas reseersättning på 1900:- som skall 
komma in. Vi ser inga mer kostnader som skall belasta oss i nuläget. 

Vi beviljar ett resebidrag till Christer Bofeldt för sitt arbete i olika samarbetsgrupper 
på 1500:- 
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§7 Rapporter 

Unionsrådet har vi avhandlat. 

Rapporten från Bengt-Erik om SBU´s arbete har skickats ut till styrelsen och den 
visar på ett bra sätt hur SBU´s arbete bedrivs. Vi diskuterar möjligheterna till en 
informationsturné bland klubbarna för att informera om både SBU och ÖVBF´s 
arbete för att öka kunskapen om verksamheterna. 

Nomineringar till Vänerförbunden pågår samt diskussion om samgående har varit 
uppe också. Västkustförbundet har kontaktat oss för ett samarbete. Dom kommer upp 
framöver för att diskutera om tänkbara samarbetsformer 

Ungdomsenkäten är utskickad vid två tillfällen men inga svar har kommit in tyvärr. 
Intresset verkar svagt hos klubbarna. Vattenskoterförare och fiskeintresserade kan 
vara framtida målgrupper. 

Detaljplan för hamnområdet i Lidköping är klar och påverkar det oss kommer vi 
bevaka detta. Ordf kollar upp rapporten och ev tidplan 

  

§8 Hemsidan 

Vi kontaktar Magnus angående Loopia och vad vi kan avsluta. 

§9 

 

 

§10 
 
 
 

§11 
 
 

 

§12  

  

 

 

Nomineringar SBU 

Dessa är utskickade till förbunden och arbete pågår med att hitta lämpliga kandidater. 
Vi ser inga lämpliga kandidater i nuläget. 

 
Båtriksdag 2019 

Peter och Bengt-Erik anmäls så hoppas vi de kan åka. 
 

Klubbesök och klubbvärvning 

Vi försöker organisera detta då vi ser ett stort värde i att sprida kunskapen om 
verksamheterna och medlemsnyttan. Bengt-Erik ordnar ett utkast till inbjudan. 
 

Förslag om interimsstyrelse 2019 

 Vi ber valberedningen att kontakta klubbarna för att få ihop en ny styrelse för ÖVBF  
där klubbarna skall delta med en styrelsemedlem.  

 

 



   
 Datum Dokumentnr Sida 

 2018-12-11  3 (3) 
    

   

 
§13 

 

 

§14 

 

 

§15 

Övrigt 

Vi fortsätter att vara medlem i Vänerns vattenvårdsförbund. Vi avslutar avtalet med 
Skaraborgs föreningsarkiv. 

 
Nästa möte 

Nästa möte blir den 15/1 kl 17:30 via Skype. 

 

Mötets avslutande 

Ordförande avslutar mötet. 

 

 

Sekreterare 

 

 

Tommy Granberg 

 

 

Justeras 

 

 

Bengt-Erik Löfgren 

 

 


