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Protokoll styrelsemöte 

OVBF 2019-12-12 
Plats: Amnehärad Båtklubb 

 
 

 

Närvarande:  Ingemar Larsson ledamot, Bengt-Erik Löfgren Ordförande, 

Ingemar Andersson ledamot. adjungerad Christer Bofeldt, Conny Ohlsson 

AMBK  

Frånvarande: Emil Kristoffersson, Yngve Malmberg, Peter Rebscher 

§1 
Mötets öppnande 

 
Ordförande Bengt-Erik Löfgren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2 
Val av sekreterare och justerare för mötet 

 
Christer Bofeldt valdes som sekreterare, Ingemar Andersson valdes som justerare för 
mötet 

 

§3 
Godkännande av dagordningen 

 
Dagordningen godkändes 
 

§4 
Presentation av Amnehärads Båtklubb 

 

Ordförande Conny Ohlsson för Amnehärads Båtklubb presenterade klubben och dess 
verksamhet.  

 

 

 

 

 

 



 

§5 
Rapporter/Föregåendeprotokoll 

 
a/ Genomgång av förra mötets protokoll, som lades till handlingarna 
 
b/ Bengt-Erik Löfgren rapporterade från Unionsrådet i Lidingö 
 
c/ Bengt-Erik Löfgren rapporterade från Vänerdagen i Hammarö 
 
d/ Rapport lämnades från mötet i Trollhättan med Vänerförbunden och Västkustens 
Båtförbund. Samarbete skall ske mellan Vänerförbunden och Västkustens Båtförbund 
skulle inledas, Man beslutade om att nästa möte skall arrangeras av Västkusten BF 
under hösten 2020. Det beslutades också att alla tre BF skall på något sätt medverka i 
samband med båtmässan i Göteborg 2020. SBU.s styrelseledamot Lasse Carlsson var 
närvarande och informerade om SBU. 
 
e/ En folder om ÖVBF presenterades. Mötet beslut att godkänna folder. Och Bengt-Erik 
Löfgren fick i uppdrag att beställa 400 ex.  
 
f/ I samarbete med SBU och Pigieo presenterades en ny hemsida för ÖVBF. Bengt-Erik 
presenterade hemsidan, som godkändes och det beslutades även att hemsidan skall gå 
”online”. 

 

§6 
Ekonomirapport 

 
Kassör Yngve Malmberg lämnade en skriftlig rapport om kassabehållning. Som 
förnärvarande är 33870 kronor vilket är förbättring jämfört med föregående år på 17920 
kr. Återbetalningen från Surftown har inkommit. Christer Bofeldt reseräkning från 2018 
som skulle delas mellan Vänerförbunden, bestrides av Värmlands Båtförbund och Väner 
Väst Dalslandkanal BF. Mötet beslutade att inte gå vidare i detta ärende. Yngve 
Malmberg har haft i uppdrag att lämna arkiv material gällande ÖVBF påpekade att 
material/protokoll saknas för tiden 2003-2006. Mötet beslutade att styrelsen skulle 
efterforska materialet. 

 

Mötet ajournerades för kaffe o smörgåstårta som Amnehärad BK bjöd på 

 

§7 
Verksamhetsplan/årsmötet 2020 

 
a/ Planerna inför årsmötet 2002 diskuterades, Det beslutades att inbjuda Valberedningen 
till ÖVBF styrelsemöte den 10 februari, Plats arrangeras av Sandvikens Båtklubb.. Detta 
för att diskutera med valberedningen om styrelsen visioner om 2020 styrelse, samt att 
nomineringsformulär skulle skickas ut till samtliga klubbar Christer Bofeldt fick uppdrag att 
ta kontakt med valberedningen.  Christer Bofeldt uppmanade alla som haft något uppdrag 
att skriva en kort information som skall presenterades i ÖVBF verksamhetsberättelse för 
2019. Bengt-Erik fick uppdrag till nästa styrelsemöte presentera plats för 2020 årsmöte. 
Övriga frågor gällande årsmötet tas upp på telefonmötet den 14 Januari. 
 
b/ Mötet beslutade att genomföra BAS kursen den 15 Januari i Amnehärad som planerat. 
 



c/ Bengt-Erik Löfgren presenterade en projektansökan som inlämnats till SBU 
tillsammans med Vänern Väst Dalslandskanals båtförbund , som innebär om ansökan 
beviljas ett erbjudande till samtliga medlemsklubbar att sända två representanter till Stora 
Båtklubbsdagen med en ersättning till klubben på 1500 kr per deltagare. Bengt-Erik 
återkommer med mera besked när svar på ansökan inkommit.  
Christer Bofeldt rapporterade att det enligt beslut tidigare att vi har beviljats att erhålla ett 
broschyrställ på båtmässan 1-9 februari/SBU monter. Vidare att 1 representant från varje 
båtförbund. ÖVBF,VBF,VVDKBF och Västkusten Båtförbund skall finnas på plats i SBU 
monter under Stora Båtklubbsdagen 1 Februari. Varje förbund har ett pass på två timmar. 
Varje förbundsrepresentant erhåller fritt inträde och fri lunch. Gällande reseersättning så 
är inget beslut fattat ännu, Christer Bofeldt återkommer om detta. Christer Bofeldt är 
projekt ansvarig för alla fyra förbunden i detta ärende och återkommer till förbundet med 
vidare instruktioner etc. 
 

§8 
Medlemsinformation SBU/ÖVBF 

 

a/ Mötet beslutade att sända ut nyhetsbrev till samtliga klubbar vid behov, och att detta 
skulle sändas ut till Ordförande, Sekreterare, Kassör i varje medlemsklubb. För övriga 
som har intresse av nyhetsbrevet ges möjlighet till att registrera sig på nya hemsidan. 
 

b/ ÖVBF är ordförande förbund i Vänerns samarbetsgrupp 2020. Christer Bofeldt fick i 
uppdrag att arrangera o sammankalla till ett möte. Styrelsen beslöt att ett sådant möte 
skall ske i ÖVBF:s område. 

 

§9 
Nästa kommande styrelsemöte/möten 

 
a/ Planerade telefonmötet den 16 januari är flyttat till 14 januari 
b/ 10 Februari tillsammans med valberedningen. Plats arrangeras av Sandvikens 
Båtklubb 
c/ Föreslagen årsmötesarrangör Torsö Båtklubb har avsagt sig värdskapet. Ersättare 
beslutas på nästkommande styrelsemöte. 

 

§10 
Mötets avslutande 

 
Ordförande Bengt-Erik Löfgren framförde ett varmt tack till Amnehärads Båtklubb för 
kvällens möte. Ett tack till medverkade styrelseledamöter framfördes. 

Broschyr ÖVBF bifogas protokoll.  

 

 

Vid Protokollet                Justerare                            Ordförande  
 

 

Christer Bofeldt                        Ingemar Andersson          Bengt-Erik Löfgren  

 

 
 
 
 


