
Protokoll från VBF:s årsmöte 2019-03-16 

 
 

§ 1.  Årsmötets öppnande 
Hans Öhlund förklarade årsmötet öppnat. 

 

§  2.  Val av ordförande årsmötet. 
Till ordförande för mötet valdes Hans Öhlund. 

 

§  3.  Val av sekreterare för årsmötet. 
Till sekreterare för mötet valdes Peter Jonsson. 

 

§  4.  Val av rösträknare och justerare. 
Till rösträknare samt tillika justerare valdes Tage Staflund och Stellan Holmström. 

 

§  5.  Fråga om årsmötet utlysts stadgeenlig. 
Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst. 

 

§  6.  Godkännande av dagordning. 
Den utsända dagordningen godkändes. 

 

§  7.  Upprop och fastställande av röstlängd. 
Tio klubbar var representerade. 

 

§  8.  Verksamhetsberättelse. 
Verksamhetsberättelsen föredrogs av Hans Öhlund och godkändes. 

 

§  9.  Kassaberättelse. 
Kassaberättelsen föredrogs av Valter Lindh och godkändes. 

 

§ 10.  Revisionsberättelse. 
Revisionsberättelsen föredrogs av Stellan Holmström och godkändes. 

 

§ 11.  Ansvarsfrihet för styrelsen. 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

§ 12.  Information om båtlivet i Finland. 
Ett uppskattat inslag var att Kim Byholm, Peter Remahl och John Erickson från Finland 

berättade om båtlivet och hur man arbetar där med olika båtlivsfrågor.   

 

§ 13.  Allmänna val. 
Valberedningens förslag föredrogs, och mötet beslutade att välja enligt nedanstående: 

Hans Öhlund, Kåge Båtklubb till Ordförande på två år.  

Mikael Wiberg, Umeå Motorbåtssällskap till Sekreterare på 2 år. 

Mats Åkerström, Bureå Båtsällskap till Revisor på 2 år.  

Tage Staflund, Kåge Båtklubb till Revisorssuppleant på 1 år. 

Eftersom inga nomineringar inkommit till valberedningen fick styrelsen uppdrag att arbeta 

med det fram till nästa årsmöte. 



 

§ 14.  Motioner. 
Inga motioner hade inkommit till årsmötet.  

 

§ 15.  Fastställande av verksamhetsplan 2019. 
Hans Öhlund föredrog förslaget till verksamhetsplan som godkändes. 

 

§ 16.  Fastställande av budget 2019. 
Valter Lindh föredrog förslaget till budget som godkändes. 

 

§ 17.  Fastställande av ersättningar till styrelsen. 
Årsmötet beslutade att ersättningen skall vara oförändrad vilket innebär att inget arvode utgår, 

men att styrelsen en gång per år vid ett styrelsemöte kan inta en bättre middag där respektive 

också är inbjudna. 

 

§ 18.  Fastställande av årsavgift 2019. 
Mötet beslutad att bibehålla årsavgiften (25 kr/ medlem) men med en rabatt på 5 kr. 

 

§ 19.  Information ”Egenkontroll för Fritidsbåtar”. 
Hans Öhlund informerade mötet om materialet Egenkontroll av fritidsbåt. 

 

§ 20.  Genomgång av ärenden till Båtriksdagen i SBU. 
Hans Öhlund redogjorde om ärendena till Båtriksdagen. 

 

§ 21.  Avtackningar 
En tyst minut hölls för Uno Höök, Hörnefors BK, som i många år arbetat inom VBF:s 

styrelse, bl.a. som Ordförande. 

Mötet beslutade att avtacka Peter Jonsson vid ett senare tillfälle. 

 

§ 22.  Årsmöte 2019 (förslag till tid och plats). 
Mötet beslutade att styrelsen får i uppdrag att fastställa tid och plats för nästa årsmöte. 

 

§ 23.   Övriga frågor 
Leif Hyvönen tipsade om lite marknadsföringsfrågor för VBF. 

 

§ 24.  Avslutning 
Hans Öhlund tackade våra Finska gäster och alla båtklubbsmedlemmar för ett intressant och 

trevlig möte och med det avslutade årsmötet. 

 

 

Sekreterare   Ordförande          

 

 

…...............................  …................................... 

Peter Jonsson  Hans Öhlund 

 

 

Justeras 

 

 

…..................................  …....................................... 

Tage Staflund            Stellan Holmström 

 


