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Ärende Styrelsemöte ÖVBF nr 5 

Datum och tid  2019-01-15 kl 17:30 

Plats Skypemöte 

Närvarande Tommy Granberg 

Peter Rebscher 

Bengt-Erik Lövgren 

Stefan Johansson 

Frånvarande   

 

    

§ 1  Mötets öppnande 

Peter öppnar dagens möte 

 

 

  

§ 2  Val av justerare 

Bengt-Erik väljs till justerare 

 

 

  

§ 3  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns 

 

  

§ 4  Genomgång av föregående protokoll 

Inga synpunkter 

 

  

§ 5  Inkomna skrivelser 

Utbildningsenkät: Cecilia Obits har i uppdrag att utreda 
utbildningsbehov i förbunden. Vi har inga interna utbildningar 
utan arbetar utifrån de som SBU administrerar 

Coboats-dagar: Christer planerar Coboats-dagar och där 
anmäler sig klubbarna direkt till honom. 

 

  

§ 6  Ekonomi 

ÖVBF gör en förlust på 8332:90:-  för 2018. Största utgiften är 
avgiften till SBU. Nästa år har vi lite högre intäkter då 
medlemsavgiften höjs något. Vi borde kunna få bidrag för 
aktiviteter från SBU nästa verksamhetsår. 
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§ 7  Rapporter 

Vänerförbunden: ett styrelsemöte har hållits med 
Vänerförbunden om nomineringsarbetet till SBU´s styrelse. 
Inkomna motioner diskuterades också på detta mötet innan 
dessa lämnas till SBU. Bland annat båtskrotning är ett ämne 
som kommer att lyftas. Samgående av Vänerförbunden har 
också lyfts på detta mötet. 

Övriga rapporter: Inget nytt har inkommit. 

 

  

§ 8  Årsmöte 

Var: Lidköping, salen ”Handelsboden” alt någon annan lokal 
löses av KMBK. 

När: 23/3 kl 10:00. 

Vem gör vad: Tommy löser lokalen inkl fikat, Peter sätter 
ihop en kallelse, Bengt-Erik och Peter sätter ihop en 
verksamhetsberättelse samt en grundläggande 
verksamhetsplan  

 

  

§ 9  Medlemsrapportering 

Peter kollar om vi skall rapportera in något efter att klubbarna 
rapporterat in. 

 

  

§ 10  Båtriksdag 2019 

Båtriksdagen är i början av april 2019. Samarbetsgruppen 
frågar om någon av förbunden kan anmäla Christer och vi 
bedömer att vi gör detta och betalar anmälningskostnaden. 

 

  

§ 11  Klubbesök samt klubbvärvning 

Bengt-Erik har satt ihop en presentation som beskriver SBU´s 
och ÖVBF´s verksamhet. Bengt-Erik tänker 3 
informationstillfällen där vi försöker få ihop de aktuella 
klubbarna för att köra denna information. Bengt-Erik 
återkommer med förslag på datum. 

 

 

  

§ 12 

 

Övrigt 

Inga övriga frågor 
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§ 13 Nästa Möte 

6/3 kl 17:30 via skype 

 

  

§ 14 Mötets avslutande 

Ordföranden tackar för visat intresse och  avslutar mötet. 

 

 

  

 
 
Vid protokollet 

Tommy Granberg 

Namn 

Justerat 

Namn  

 
 
 

 


