
 

 

Protokoll för årsmötet i Västerbottens Båtförbund VBF 2020-04 27 kl. 19 00  

 

§  1.  Årsmötets öppnande  

Hans Öhlund öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§  2.  Val av ordförande för årsmötet  

Årsmötet väljer Hans Öhlund till ordförande. 

§  3.  Val av sekreterare för årsmötet Val av rösträknare och justerare  

Årsmötet väljer Mikael Wiberg till sekreterare. 

Årsmötet väljer Tage Staflund och Stellan Holmström till rösträknare och justerare. 

§  4.  Fråga om årsmötet stadgeenligt utlyst  

Utdrag ur stadgar och direktiv har skickats med i kallelsen till årsmötet. Hans 

informerade om att vi med ett webbårsmöte inte bryter mot stadgarna, med 

undantag av att vi senarelagt mötet, men alla hade förståelse för det utifrån dessa 

covid-19 tider och med det anser deltagarna att årsmötet är stadgeenligt utlyst.  

§  5.  Godkännande av dagordning  

Punkt 7 utgår. I övrigt fastställdes dagordningen. 

§  6.  Upprop och fastställande av röstlängd  

Upprop genomfördes och röstlängden fastställande, enligt bilaga. 



§  7.  Medverkan av Kustbevakningen och SSRS  

Punkten utgår enligt beslut i punkt 5. 

§   8.  Verksamhetsberättelse 2019, se bilaga  

Verksamhetsberättelsen för 2019 presenterades och fastställdes. 

§   9.  Kassaberättelse 2019, se bilaga 

   Kassaberättelsen för 2019 presenterades och fasställdes. 

§ 10.  Revisionsberättelse 2019 

Revisionsberättelsen för 2019 presenterades och fastställdes, se bilaga. 

§ 11.  Ansvarsfrihet för styrelsen 2019 

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

§ 12.  Allmänna val 

Jan Egil Hemfjäll väljs till vice ordförande i 2 år. 

Valter Lindh väljs till kassör i 2 år. 

Tage Staflund väljs till ledamot i 2 år. 

Peter West väljs till ledamoti i 2 år. 

Stellan Holmström väljs till revisor i 2 år. 

Lennart Johansson väljs till revisorssuppleant i 1 år. 

Valberedning. Årsmötet uppdrar till styrelsen att försöka tillsätta en valberedning. 

§ 13.  Motioner (inga inkomna) 

  Årsmötet noterar att inga motioner har inkommit. 

§ 14.  Fastställande av verksamhetsplan 2020, se bilaga 

  Verksamhetsplanen för 2020 presenterades och fastställdes. 



§ 15.  Fastställande av budget 2020, se bilaga 

 Budget för 2020 presenterades och fastställdes. 

§ 16.  Fastställande av ersättningar till styrelsen 2020 

Årsmötet beslutade att inga arvoden ska utgå, men att VBF bekostar måltid vid de 

möten när man fysiskt träffas. 

§ 17.  Fastställande av årsavgift 2020 

Årsmötet fastställer VBF:s årsavgift till på 25:- med en rabatt på 5:- per 

båtklubbsmedlem plus avgiften till SBU. 

§ 18.  Genomgång av ärenden till Båtriksdagen i Svenska Båtunionen 

Ordförande redogör för ärendena till Båtriksdagen och styrelsens ställningstagande, 

vilket årsmötet ställde sig bakom. 

§ 19.  Årsmöte 2021 

Årsmötet uppdrar till styrelsen att fastställa tid och plats för årsmötet.  

§ 20.  Övriga frågor 

 Inga övriga frågor. 

§ 21.  Avtackningar och 2019 års båtklubbsfunktionär 

Avtackning av Olle Heimersson. Styrelsen kommer att uppvakta Olle när vi kan 

träffas fysiskt igen (efter covid-19).   

Styrelsen uppvaktar också Gunnar Sandgren, Patholmsvikens båtklubb som vid 

årsmötet fick priset som årets båtklubbsfunktionär 2019. 

§ 22.  Avslutning  

Ordförande tackar alla för ett bra genomfört mötet och önskar alla en trevlig 

båtsommar! 



 

 

Vid protokollet Ordförande  Justerare   Justerare 

 

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

Mikael Wiberg Hans Öhlund Stellan Holmström Tage Staflund 

   


