
 Kallelse: Till årsmöte i Västerbottens Båtförbund.  

Tid: Onsdagen den 17 Mars 2021 kl. 19 00.  

Plats: Webbaserat möte via Zoom. 

Vi startar årsmötet kl. 19 00 men du kan logga in på mötet från kl. 18 00. 

Får du problem med inloggningen ring Jan-Egil tel. 070 288 47 02 

 

Alla handlingar kommer att finnas på VBF hemsida.      

www.vasterbottensbatforbund.se  senast den 17 februari,                              

Ni kan delta flera från varje båtklubb, båtsällskap eller förening, men ni måste 

skicka in fullmakten vem som företräder er förening senast den 15 mars till: 

info@vasterbottensbatforbund.se  

Välkommen till årsmötet önskar styrelsen! 

Instruktion för att ansluta till Västerbottens Båtförbunds årsmöte onsdagen den 17 mars! 

Klicka på nedanstående länk och svara ja/bekräfta installation av en liten ”plugin”.    Bekräfta 

installationen behövs bara första gången du använder Zoom. 

Klicka här för att starta: https://zoom.us/j/9161746044 

För att ansluta till mötet anger du koden 0910 

Om du redan har programmet Zoom på datorn kan du istället välja att starta det och klicka 

på  ”Join a meeting” och ange 916 174 6044 som ”Meeting ID” 

Du kan också använda platta eller smartphone. Installera då appen Zoom.us – starta appen, välj 

”Join a meeting” och ange 916 174 6044 som ”Meeting ID”                                                                

För att ansluta till mötet anger du koden 0910  

Har du inte tillgång till dator kan du ringa in till mötet via nummer: 08 4468 2488.                         

Följ instruktionerna och knappa in 916 174 6044                                                                                   

För att ansluta till mötet anger du koden 0910 

http://www.vasterbottensbatforbund.se/
mailto:info@vasterbottensbatforbund.se
https://zoom.us/j/9161746044


 Förslag till dagordning för årsmötet i Västerbottens Båtförbund, VBF     

  2021-03-17 kl. 19 00 

 
1. Årsmötets öppnande 

 
2. Val av ordförande för årsmötet 

 
3. Val av sekreterare för årsmötet 

 
4. Val av rösträknare och justerare 

 
5. Fråga om årsmötet stadgeenligt utlyst 

 
6. Godkännande av dagordning 

 
7. Upprop och fastställande av röstlängd 

 
8. Verksamhetsberättelse 2020 

 
9. Kassaberättelse 2020 

 
10. Revisionsberättelse 2020 

 
11. Ansvarsfrihet för styrelsen 

 
12. Allmänna val 

 
13. Motioner och Propositioner 

 
14. Fastställande av verksamhetsplan 2021 

 
15. Fastställande av budget 2021 

 
16. Fastställande av ersättningar till styrelsen 2021 

 
17. Fastställande av årsavgift 2021 

 
18. Genomgång av ärenden till Båtriksdagen i Svenska Båtunionen 

 
19. Årsmöte 2022 

 
20. Övriga frågor 

 
21. Avtackningar och 2020 års båtklubbsfunktionär  

 
22. Avslutning 

 

 


